
ROK VIII. Nr. [88 (2098) 

сР ОМ С 

  

WILHO Niedziela 18 sierpnia 1929 r. 
Winc. Redakcja i Administracja ui. Ad. Mickiewicza 4, otwarta od 8 do 4, Teietony: :edakcji 17-82, administracji 228, druksrai 452 

  
PRENUMERATA miesięczna 
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ANSCHLUŚC. 
Korytarz i Śląsk 

na- 

  

Wychodzimy z założenia w 
szych 'artykułach, że zaraz pa takiem 

czy innem załatwieniu sprawy repara- 

cyj Niemcy wystąpią przeciw Połsce z 

dyplomatyczną ofenzywą takiej siły, 

że bierne oczekiwanie byłoby błędem 

taktycznym, że Polska powinna uakty- 

wnić swoją politykę zagraniczną. Wy- 
powiedzieliśmy się za wysunięciem 

przez Polskę sprawy Anschlussu na 

iorum międzynarodowe. 

Za czasów hr. Skrzyńskiego mieliś- 

my fetowanie w Warszawie Cziczeri- 

na, jako posunięcie polityczne. Na nic 
nam się zdało; w polityce trzeba omi- 

jać gesty puste. Takim -gestem 
pustym jest maniiestowanie zgody z 

Rosją sowiecką. jeśli to państwo nie 

sięga po nasze terytorja wschodnie, 

to tylko dlatego, że jest tak słabe. Po- 

rozumienie franko-niemieckie skiero- 

wuje niemiecki rewanż jednostronnie 

w naszą stronę. Pacyfizm europejski 

przygotowuje grunt do lokalizacji za- 

targu niemieckiego. My wołamy „do 

ostatniej ładownicy*. Bardzo pięknie, 

—oczywiście, że Polska nie odda swej 
ziemi bez wojny, lecz czy potrafimy 

komukolwiek wmówić, że w razie 

agresji niemieckiej, bolszewicy przyja- 

dą do Grudziądza, nam w wojnie z 

„ Niemcami pomagać?.. 

| Chińczycy podczas wojny z Angli- 

kami jeszcze w XIX w. nastawili du- 

żo parawanów ze smokami, sami sie- 

dli za niemi i ryczeli. Anglicy przewró- 
cili parawany. Myśl o wzmacnianiu 

stanowiska międzynarodowego Polski 

przez ugodę z bolszewikami jest ta- 

kim parawanem, którego się nikt nie 

przestraszy. Takim samym rewolwe- 

rem piernikowym jest inna genjalna 

myśli, którą się czasami słyszy w sie- 
rach zanadto narodowych. „Dobrze, 

Niemcy pójdą na nas ofensywą, więc 

my odpowiedzmy kontrofensywą. Oni 

wysuwają sprawę korytarza, my więc 

wysuńmy sprawę Prus Wschodnich". 

Mojem zdaniem ten pomysł jest nietyl- 

ko niedorzeczny, lecz niesłychanie 
szkodliwy.Wysunięcie Anschlussu skie 

rowuje ekspansję Niemiec w inną stro- 

nę, wysuwanie sprawy Prus Wschod- 

nich tylko potęguje w Niemczech u- 

czucie antypolskiego rewanżu. Poza- 

tem to posunięcie nie może dać żadne- 

go innego rezultatu. jeśli wtedy nas 
zawiódł plebiscyt na Mazurach, to nie 

mamy żadnych danych, aby dziś ple- 
biscyt w całych Prusach Wschodnich 
dał inny rezultat. To, co się mówi o 

ciążeniu ekonomicznem Prus do Pol- 
ski, to wiemy jak się sprawdziło na 
stosunku Gdańska do Polski. Gdańsk 
mógł naprawdę robić kokosy na przy- 
należności do Polski, dla żadnego mia- 

sta w Rzeczypospolitej przynależność 
do Polski nie„dawata tak dużo mater- 

jalnych korzyści, jak właśnie Gdań- 

skowi. Wiemy, że spotkaliśmy się tam 
nie ze zrozumieniem tego, lecz z pru- 

_ Sko-niemieckim  patrjotyzmem. Marx 
ze swoją tezą, że interesy ekonomicz- 
ne rządzą światem, może się schować 

Po tym przykładzie. 
A: Operowanie sprawą Prus Wschod- 

nich jest dla mnie czemś tak bezgra- 

Nicżnie naiwnem, a jednocześnie tak 
mogącem zaszkodzić Polsce, że gdy 

to czasami słyszę, zawsze mam wra- 
, żenie dzieci bawiących się z zapał- 

kami. 
«w 

Wreszcie są ludzie, którzy zdają 
_ Sobie sprawę, że z roku na rok, z 

miesiąca na miesiąc pozycja Polski w 
konjunkturze europejskiej staje się co- 
właściwie trzebaby wywołać ostry kon 
tlikt z Niemcami teraz jeszcze, kiedy 

x Francją jeszcze będzie nas bronić. Lu- 

dzie ci wydają, mi się za wielkimi ry- 
zykantami, Oczywiście, że powodów 
do wywołania natychmiastowego kon- 
fliktu z Niemcami mamy aż nadto. Sa- 
me łamanie traktatu 
przez miasto Gdańsk. Lecz oto sprawa 

—_ mniejszości i jej historja począwszy od 5 

* (dalszy ciąg na szpalcie 6-ej).       

z odniesieniem de domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe P.K.O. 

%UZ59, W sprzedaży detal. cena pojedyńezego Nr. 20 gr, 

wersalskiego - 

ECHA STOLICY 
Pawrėf premjera Świfalskiego 
WARSZAWA, 17—8. Pat. Dnia 17 

bm. powrėcil z urlopu prezes Rady 
Ministrów p. Kazimierz Świtalski. Pan 
premjer zaraz po powrocie odwiedził 
Pana Prezydenta Rzeczypospol'tej w 
Spale, w godzinach wieczornych zaś 
przyjął ministra Składkowskiego i 
objął urzędowanie. 

Otwarcie Konferencji Porozumie- 
nia Prasowego Polsko-Rumuń- 

skiego. 
WARSZAWA, 17. VIII. PAT. Dziś 

o godz. 10-ol rano następiło otwarcie 

konierencjj Porozumienia Prasowego 
Polsko - Rumuńskiego, na którem 
prócz członków obu delegacyj obecny 
był charge d* afiaires poselstwa ru- 
muńskiego w Warszawie p. Davide- 
Scu. 

W imieniu naczelnika wydziału 
prasowego M. S$. Z. powitał w ser- 
decznych słowach zebranych -radca 
tego z Ministerstwa p. Woytkowski, 
życząc konierencji pomyślnych ob- 
rad. 

Z kolei objął przewodnictwo pre- 
zes Związku Syndykatów  Dziennika- 
rzy Polskich red. Zdzisław Dębicki, 
witając gości rumuńskich, a następnie 
poświęcając kilka serdecznych słów 
pamięci zmarłego redaktora Bardescu 
byłego przewodniczącego konferencji 
prasowej polsko-rumuńskiej w War- 
szawie. 

Na przemówienie p. Woytkow- 
skiego odpowiedział radca minister- 
stwa spraw zagranicznych Rumunji p. 
Marcu, poczem zabrał głos przewo- 
dniczący delegacji rumuńskiej p. Streit- 
mann. Z jego przemówienia brzmia- 
ła nuta wielkiej serdecznośći. Zwró- 
cono przytem uwagę, że fzarówno 
konferencja P.P.P.R., jak i odbywają- 
ca się obecnie konferencja ekonomi- 
czna polsko-rumuńska wpłyną nie- 
wątpliwie na zadzierzgnięcie jeszcze 
Ściślejszych węzłów przyjaźni między 
obu narodami. 

Po oficjalnych _ przemówieniach 
p. Streitmann wygłosił interesujący 

referat o działalności P. P. P „R. 
na terenie Rumunji. Podobny re- 

ferat o działalności komitetu pol: 

skiego wygłosił red. Jarkowski, Na- 

stępnie w obszernem przemówieniu 

omawiał st sunki kulturalne polsko- 

rumuńskie attache prasowy poselstwa 

rumuńskiego w Warszawie p, Bra- 
Ue 

Po zamknięciu pierwszego dnia 
obrad zebrani udali się na plac Mar- 
szałka Piłsudskiego, gdzie delegacja 
rumuńska złożyła na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza piękny wieniec 
z róż ze wstęgami o barwach rumuń- 
skich. . 

O godz. 13 min. 30 :dėlegacja ru- 
muńska była przyjęta przez kierow- 
ni<a Ministerstwa Spraw  Zagranicz- 
nych p. ministra Łukasiewicza, po- 
czem udała się na Śniadanie, wy: 

dane na przystani wioślarskiej przez 
komitet polski P. W. K. 

Po šniadaniu goście zwiedzali 
Warszawę, a o godz. 18 charge d' 
affaires poselstwa rumuńskiego p. 
Davidescu  podgjmował członków 
konierencjj herbatką w salonach 

poselstwa. : 

Wrażenia estońskich dziennikarzy 
po zwiedzeniu P. W. K. 

POZNAŃ, 17-VIII. PAT. Przewodniczą- 
cy wycieczki dziennikarzy estońskich, którzy 
bawili w Poznaniu trzy dni, Kenn złożył na 
ręce kierownika P.A.T. w Poznaniu następu- 
jące wrażenia jego i jego kolegów, odnie- 
sione w czasie pobytu w Polsce, a mianowi- 

cie w Gdyni i Poznaniu. 
W ciągu kilkudniowego naszego pobytu 

w Polsce było nam danem, przedstawicie- 

lom prasy estońskiej zobaczyć na własne 

Oczy, jak naród polski czynnie i z nieugię 
tą energją walczy, pracuje o swoją lepszą 
przyszłość, jak z żelazną konsekwencją tę- 
pi i niszczy to wszystko, co stworzyli Ccza- 

sowi, obcy okupanci naprzekór polskiemu 
narodowi i buduje rzeczy nowe, własne. Od- 
budowa i twórcza praca wre. W krótkim 
okresie czasu stworzono na pustem wybrze- 

żu morskiem, jakby potężnemi uderzeniami 
port i miasto Gdynię, której młoda żywot. 
na siła daje prawo do utwierddzenia się 
na wodach Bałtyckiego morza. Jako wzór 

twórczej pracy, wielki przegląd zdobyczy 
i owoców 10-letniej pracy, Wystawa w Po- 
znaniu świadczy o niezmożonej sile narodu 
polskiego. Widzimy, jak naród polski wstę- 
puje w nowy bohaterski okres i możemy z 
najgłębszem przekonaniem wyrazić nadzie- 

ję, że wielkie historyczne zadania, które los 
i historja postawiły narodom bałtyckim, 
znalazły w LLS A „ najsilniejsze 
narzędzie. Naród polSki znalaz! i kroczy swo- 
bodnie swoją własną drogą. 
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į KUTY. pow. Kosów 
Wspaniale położone [letnisko w 
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Фп © „antybolszewickim blokuj bał- 
*а 66 

tytkim”. 
Petersburska „Krasnaja gazeta* za- 

mieściła obszerny alarmujący artykuł, 
utrzymany w tonie zwyczajnych napa- 
ści, z powodu projektowanej wizyty mi- 
nistrów skarbu trzech państw bałtyckich 
na wystawie poznańskiej. Prasa bolsze- 
wicka dopatruje się w tem nowych pla- 
nów wojennych Polski, skierowanych 
przeciwko Rosji Sowieckiej, nowego 
planu antybolszewickiego bloku bat- 
tyckiego pot hegemonją Polski, Między 
innemi artykuł „Krasnej Gazety* poru- 
sza ogólne zagadnienia polityki bałtyc- 
kiejj dochodząc do przekonania, że 
wpływy Polski w państwach bałtyckich 
w ostatnich czasach bardzo wzrosły, 
zwłaszcza w Estonji, gdzie doszedł do 
władzy rząd Strandmanna.  Niepokoi 
również prasę sowiecką okoliczność, że 
do Polski miał jechać minister fiński, co 
wobec bard o wstrzemięźliwego stano- 
wiska Finlandji względem Polski uwa- 
żają sowiety za fakt znamienny. Ryskie 
pisma komentując te informacje prasy 
sowieckiej wyrażają opinię, że o żadnym 
bloku oczywiście podczas takiej wizyty 
mowy być nie może i cała wizyta nie 
będzie miała wcale charakteru politycz- 
nego. Dodają przytem, że prawdopo- 
dobnie minister skarbu Łotwy nie po- 
jedzie ao Poznanie, gdyż przeszkodzi 
mu w tem nadzwyczajna sesja sejmu ło- 
tewskiego. 

„Listówos Żimios” a stosunkach |ifew- 
sko-łotewskich 

„Lietuwos Żinios* zamieściło ar- 
tykuł wstępny, poświęcony stosunkom 
litewsko-łotewskim. Pismo zatrzymuje 
się na napadach niektórych pism ło- 
tewskich na Litwę. ! 

„Nie przėczymy—zauwaža pismo— 
że wiele z tych zarzutów są poniekąd 
uzasadnione. Rzeczywiście dziwnem 
jest, że Litwa ma układy handlowe z 
temi państwami, z którymi cały han- 
del ogranicza się do kupna 50 pszczół, 
podczas gdy nie mamy układu. han- 
dlowego z bratnim. sąsiadnim naro- 
dem. Nie przeczymy, że istniejące sto- 
sunki wymagają polepszenia. Wizy, 
paszporty i inne formalności tworzą 
mur chiński między Litwą a Łotwą. 
Nie możemy jednak zgodzić się z tem 
że winni temu są tylko Litwini. Mogli- 
byśmy wskazać na błędy Łotwy i jej 
społeczeństwa, wszeleko wzajemne o- 
skarżenie się nie poprawiłoby sto- 
sunków. Chcemy jedynie wyraźnie 
podkreślić całą bezpodstawowość 0- 
skarżenia Litwy o to, że na stosunki 
z Łotwą zapatruje się ona zbyt po- 
bieżnie". 

Gimnazjum wojenne W Kownie 
„Tautos Kelias* stwierdzając, iż na 

Litwę czyha niejedno sąsiednie państwo, a 
zwłaszczą Polska, pisze m. in. w artykule 
pt. „Zbrojmy się”. ' 

» » « „ Dla nas, Litwinów, czas już chwy- 
cić zą broń, czas militaryzować się. „Zbroj- 
my się!* powinno wkrótce stać realną tra- 
dycją naszego narodu .. : 

Młodemu pokoleniu należy zaszczepić 
przywiązanie do broni. przy pomocy której 
strzeże się najdroższego skarbu Narodu— 
wolności. + 

Żyć i rządzić krajem bez widnokręgu, 
nie widząc przyszłości, mogły tylko nasze 
partje, którym nie chodziło © przyszłość 
kraju. Zależało im tylko na tem, aby co- 
najmniej na przeciąg 3 lat zająć fotele mi- 
misterjalne lub poselskie i wypchać swe 
kieszenie kosztem państwa. Dziś w Litwie 
rządzą już nie partje. Dziś rząd narodowy 
zabiega o światłe i pewne jutro dla kraju. 
Wśród zadań przyszłości m. in powinna 
również figurować potrzeba zbrojenia na- 
szego wojska i narodu. Należy zawczasu, 
od małych lat, szykować la naszego woj- 
ską kadry silnych fizycznie i moralnie žot- 
nierzy i oficerów. 

Instytucją taką, 'która odpowiadałaby 
temu zadaniu, jest, zdaniem pisma, gimnaz- 
jum wojenne. Element bowiem, który dziś, 
po ukończeniu nauk średnich, wstępuje do 
szkoły wojennej, nie zawsze ma odpowied- 
nie powołanie i nie jest wychowany w tra- 
dycji wojennej*. 

Marynarze sowieccy przybędą do 
Kowna 

W związku z zawinięciem do portu 
kłajpedzkiego sowieckiej floty, wyjeż- 
dżają do Kłajpedy celem powitania so- 
wieckich okrętów przedstawiciel s0- 
wiecki Antonow-Owsiejenko i wyżsi 
urzędnicy wojskowi. Możliwem jest, 
iż część załóg floty sowieckiej odwie- 
dzi Kowna. 

kongres socjalistów litewskich na 
emigracji 

Dn. 1 go i 8 września odbędzie 
się w Wilnie wielki kongres socjali- 
stów litewskich na _ emigracii, Spo- 
dziewany jest większy napływ delega- 
tów od poszczególnych  organizacyj 
emigracyjnych z Litwy. Na porządku 
dziennym przewidziane są wybory 
członków nowego komitetu emigra- 
cyjnego oraz omówienie sytuacji po- 
lityczneį, między innemi sposoby 
walki przeciwko terrorowi uprawiane- 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 

BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „JLot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. | 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. | 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. ! 
HORODZIE] — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. | 

! 
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| 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A Łaszuk. | 

N. ŚWIĘCIANY — 

PWIENIEC — Skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
HMHOŁODECZNA - 

WOLKOWYSK — 
Ksiegarnis T-wa „Ruch“, 

zdesiane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 00 gr. W N-rach    
       

  

Liępstwa na rzecz lnglji 
Ważny moment w obradach haskich 

Prasa angielska jest niezadowolona z propozycyj mocarstw 
przedłożonych Snowdenowi - 

LONDYN, 17, VIII. PAT. Dzisiejsza prasa poranna londyńska soli- 
darnie krytykuje propozycje mocarstw, przedłożone Snowdenowi w formie 
wspólnej noty, jako niewystarczające. @ 

Dzienniki podkreślają, że obliczenia francuskie, jakoby propozycje te 
sięgać miały 80 proc. żądań angielskich są najzupełniej dowolne i nie 
odpowiadają rzeczywistości. 

Dalej podkreślają dzienniki, że w propozycjach wczorajszy:h nie było 
ani słowa o uprawnieniu klucza podziału uchwalonego ® Spaa, czego 
delegacja angielska domaga się bezpośrednio.  Objawem  charakterystycz- 
nym jest, że atak rozpoczęty wczoraj na Włochy przez „Daily Herald“ 
podtrzymują dziś inne pisma. które również atakują Włochy i usiłują 
AS na nie odpowiedzialność za trudności w dojściu do porozu- 

mienia. 

Snowden uważa propozycje za śmiesznie niewystarczające 

HAGA, 17—8. Pat. W rozmowie z dziennikarzami angielskimi Snow- 
den podkreślił, iż uważa propozycję, zawartą w nocie międzysojuszniczej, 

jako Śmiesznie niewystarczające. Jednocześnie Snowden zaprzeczył, jakoby 

plan Younga"był specjalnie korzystny dla Anglji. 

Stresemann u Snowdena 

! HAGA, 17—8. Pat. Stresemann odwiedził dziś Snowdena. Po odby- 
„ciu rozmowy z delegatem angielskim Stresemann oświadczył, że w trakcie 
rozmowy nie poruszono bynajmniej sprawy odroczenia konferencji. 

Odpowiedź angielska 

HAGA, 17 8. PAT. Delegacja angielska złożyła odpowiedź na me- 
morandum 4 mocarstw. Odpowiedź utrzymana jest w tonie pojednawczym 
i stanowi, jak przypuszczają, zejście z nieprzejednanego stanowiska. 

Pesymizm w kołach francuskich 

RZYM, 17 VIII. PAT. Korespondent londyński „Tribuny* donosi, że 
w City zapanował skrajny pesymizm w stosunku do konierencji haskiej. 
W angielskich kołach finansowych mówi się, że w sobotę nastąpi bankru- 
ctwo narad, jakkolwiek dla uratowania pozorów będzie użyta forma, odra- 
czająca konierencję na czas sesji Rady Ligi Narodów oraz wyborów do 
tejże Rady. Prasa angielska -- jak podaje korespondent — popierając na 
zewnątrz Snowdena, w gruncie rzeczy zdradza pewną nerwowość, zdając 
sobie sprawę z demagogicznego stanowiska delegacji angielskiej, Paryski 
korespondent „Tribuny” podaje, że w kołach francuskich panuje pesymizm 
i przewiduje się zerwanie narad w ciągu 24 godzin. Według ogólnego 
przekonania, panującego w tych kołach, plan Younga, ustalony przez rze- 
czoznawców w Paryżu i przyjęty przez 5 mocarstw, powinien jednak wejść 
w życie pomimo sprzeciwu Anglii. 

Min, Zaleski u p. Dionisio Anzilotti 

HAGA, 17--8. Pat. Stały trybunał sprawiedliwości międzynarodowej w 
Hadze ogłosił następujący komunikat: 

Minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej p. Zaleski, ko- 
rzystając ze swego pobytu w Hadze, złożył oficjalną wizytę przewodni- 
czącemu trybunału p. Dionisio Anzilotti. 

AWAY 

Echa pogromów żydowskich w bitwie Kewieńskiej 
BERLIN, 17.VIII. PAT. Socjalistyczny „Vorwaerts* powraca dziś znowu 

do sprawy pogromów żydów w Kownie, lekceważąc dementi litewskie i odma- 
wiając wiarogodności oficjalnym komunikatom, wydanym w tej sprawie przez 

poselstwo litewskie w Berlinie: „Vorwaerts* stwierdza, że krwawe napady zbroj- 

nych band litewskich faszystów na ludność żydowską w Słobódce i Kownie 
oraz na przedmieściach Kowna, jak również bierne zachowanie się Policji litew- 
skiej wobec tych ekscesów są faktami stwierdzonemi. 

Sfarcie żydów z arakami pod murami Jerozolimy 
Protest przeciwko administracji palestyńskiej 

WIEDEŃ, 17—8. Pat. Dzienniki donoszą z Jerozolimy: - 
kazji rocznicy zburzenia Jerozolimy rozeszły ać wczoraj 045) 
arabami pogłoski o planowanem powstaniu żydów. Policja tam- 
tejsza została silnie wzmocniona. Żydzi urządzili masowy pochód 
pod t. zw. murami płaczu. Pochód ten trwał od wieczora do 
trzeciej nad ranem. Na masowym wiecu postanowili żydzi do- 
magać się zwolnienia ze służby urzędników administracji pale- 
styńskiej, którży rzekomo przeszkadzają w odbudowie państwa 
żydowskiego. Nastepnie uchwalili oni zwrócić się do parlamen- 
tu angielskiego z prośbą o wysłanie komisji, któraby zbadała 
obecną sytuację w Palestynie. Po nodlitwach popołudniowych 
w święto Omara, w przeddzień święta urodzin Mahometa, wiar- 
gnęło kilka tysięcy mahometan, mimo protestów żydowskich na 
plac modlitewny, położony pod t. zw. murami płaczu. Arabowie 
spalili modlitewniki żydówskie oraz zburzyli ołtarz. Sytuacja 
pomiędzy ludneścią arabską a żydowską jest bardzo naprężona. 

Odgłos wojny domowej w Afganistanie 
Ciężka porażka Habibulacha 

LONDYN, 17—8. Pat. Habibullah poniósł ciężką porażkę na 
północ od Kabulu, tracąc wielką ilość amunicji. Według donie- 
sień z Peshawaru jeden z generałów Habibullaha, schwytany 
wraz ze swym sztabem przez wrogie szczepy, zginął niedawno 
straszną śmiercią, ugotowany żywcem w oliwie. 

Katasirofalny 

‘ 

skutek eksplozji w kopalni Hilde- 
hrandta na G. Śląsku 

KATOWICE, 17 VIII. PAT. Wyższy urząd górniczy komunikuje: 
Wczoraj, t. j. 16 b. m. między godziną 7 a 8 rano nastąpił na kopalni 
Hildebrandt w pokładzie „Guerand”, wysokości 600 metrów, za pochylnią 
17-tą wybuch pyłu weslowego. W rezultacie tej eksplozji znaczna część 
chodnika została zawalona, przyczem 1 osób zostało lżej, lub ciężej ran- 
nych, a 16 zupełnie przysypanych, przyczem do rana 17 b. m. wydobyto 
14 ofiar katastroiy. Wszystkie są martwe. Akcja ratunkowa zorganizowana 
została natychmiast. Początkowo dojście do miejsca katastroty było możli- 
we tylko w aparatach ratowniczych. Równocześnie przywrócono wentylację 
tak, iž wkrótce można było dochodzić bez aparatów. Dochodzenie prowa- 
dzą: okręgowy urząd górniczy w Królewskiej Hucie z inż. Badowskim na 
czele i wyższy urząd górniczy w Katowicach z naczelnym inżynierem Ku- 
czyńskim na czele. Wybuch był następstwem rozsadzenia pokładu węgla 
materjałem wybuchowym. Jest to największa katastrofa węglowa, jaka wy- 
darzyła się na Śląsku od 30 lat. Ostatnia katastrofa z przed 30 laty miała 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednozzrmitowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. 
m swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc 

nicznę 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tahelaryczne o 50 proc. drożej. Administracj. nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
jeca. Terminy druku moge hvć orzez Adminietrację zmienisne dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ш. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 Е. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”. 

Księgarnia T-wa „Ruch”. 

DARTS B0E TI ZZOWADYRŁJYOE 

Komunikaty oraz 
drożej. 

zajść w Lugano zeszłego roku, byla 

mimo wszystko małą próbką, małym 

balonem próbnym tej właśnie metody. 

Oparliśmy się Niemcom trochę ostrzej 

w nadziei, że Francja nas poprze. Fran 

cja nas nie poparła, a chociaż urzędowi 

optymiści twierdzą, że sprawa mniej- 

szości nawet w Madrycie pomyślny 

dla nas przyjęła obrót, ta naprawdę 
tak nie jest. 

Wreszcie są politycy, którzy dążą 
do wytworzenia z Węgier antyniemie- 

ckiego oparcia. jest to niewątpliwie 

polityka sympatyczna, nie widzimy 

jednak możliwości, aby dała ona na 

tyle duże rezultaty, jakich nam trzeba. 
Wysunięcie sprawy  Anschlussu 

wydaje się nam ze wszystkich możli- 
wych koncepcyj przygotowania się do 
odparcia ataku na Śląsk i Korytarz, 
posunięciem najmniej fantastycznem, 
najbardziej realnem. To jest jedyny 
punkt, w którym ten powszechny w 
Europie pacyfizm zwraca się nie prze- 
ciw nam, lecz w naszym interesie. 
Wiele stronnictw niemieckich zrozu- 
mie, że Anschluss to pokój, korytarz 
to wojna. Argument armji jest zawsze. 

Można nawet. ostatnim argument em. 

wygrać wojnę w sposób bohaterski, 
lecz przegrać fatalnie pokój, jak tego 
klasyczny przykład przedstawia bied- 
na współczesna Francja. Gdybyśmy ro 
zumowanie nad polityką zagraniczną 
zaczynali i kończyli od argumentu ar- 
mji, pałac Briihlowski byłby nam nie- 
potrzebny i kwotę na M.S.Z. można- 
by z budżetu skreślić. Ale dla wyjaś- 
nienia sytuacji argument armji, może 
być użyty także przez dyplomatę, Min. 
Zaleski może zawsze powiedzieć, że 
cieszy się, że pokój jest ugruntowany 
w Europie, bo jedyna możliwość woj- 
ny to niemieckie pretensje do Kory- . 
tarza i Śląska. Cat. 

DO SMS KNITAS IBP OS 

Twłoki ś. p. majora Idzikowskiego! 
w drodze do stolicy 

GDYNIA, 17-VIII. PAT. Dziś przed 
południem odbyło się w porcie wojennym 
w Gdyni przeniesienie zwłok ś.p. mjr. Lu- 
dwika dzikowskiego z pokładu okrętu szkoł. 
nego marynarki wojennej „Iskra* do wa- 
gonu kolejowego. Na molo  południowem 
portu zgromadziły się już od rana liczne 
delegacje wszystkich pułków lotniczych 
wojsk polskich, miejscowych stowarzyszeń 
i związków ze sztandarami oraz kompanja 
honorowa z orkiestrą. O godzinie 10 min. 
35 przybyli na molo: dowódca šoty wojen- 
nej Rzeczypospolitej Polskiej komandor 
Unrug w towarzystwie szeia sztabu i do- 
wódcy garnizonu, komendant miasta War- 
szawy płk. dypl. Wieniawa  Długoszowski 
oraz liczne grono wolnych od służby ой- 
cerów marynarki. W imieniu rządu wziął 
udział w obchodzie żałobnym starosta gro- 
dzki p. Staniszewski: pozatem konsul fran- 
cuski w Gdyni p. Legofi, dyrektor żeglugi 
Polskiej, wiceprezes dyrekcji kolei państwo- 
wych z gronem urzędników i t. d. Na wszy- 
stkich okrętach wojennych Rzeczypospolitej 
Polskiej, znajdujących się w porcie, opu. 
szczono banderę do połowy masztu. Przy 

trumnie ze zwłokami mjr. Idzikowskiego 
pełnili straż honorową podchorążowie szko- 
ły marynarki wojennej. Trumna była przy- 
kryta licznemi wieńcami, pośród których 
widniała czapka mundurowa i szabla zmar- 
łego. 

O godz. 10 miu. 45 kapelan marynarki 
wojennej ks. Czapski odprawił przy trumnie 
nabożeństwo żałobne. Po pokropieniu zwłok 
oficerowie marynarki wojennej z dowódcą 
okrętu szkolnego „Iskra* kpt. Eiblem znie-. 
śli szczątki ś.p. mjr. Idzikowskiego z po- 
kładu na molo, gdzie oddali je do rąk ofi 
cerów lotniczych, którzy przenieśli je do 
wagonu kolejowego. W chwili przenoszenia 
zwłok dano satwę honorową z okrętów, sto- 
jacych w porcie. Ustawione po drodze od- 
działy marynarki wojennej  sprezentowały 
broń. Za trumną kroczyła rodzina zmarłego, 
dowódca floty komandor Unrug z towarzy- 
szącymi mu oficerami płk. Wieniawa Dłu- 
goszowski i inni. — W czasie pogrzebu 
nad portem wojennym krążyły hydroplany 
dywizjonu lotniczego marynarki wojennej. 
Po wyladowaniu, wagon ze zwłokami ś.p. 
mjr. Idzikowskiego odstawiono na dworzec 
kolejowy w Gdyni. Zwłokom towarzyszyły 
eskorta honorowa oddziału marynarki wo- 

jennej. ? Н 
Dziš, 0 godzinie 20 min. 35 zwłoki ś.p. 

mjr. Idzikowskiego przewiezione będa do 
Warszawy wagonem, dołączonym do pocią- 

gu osobowego. 
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ECHA KRAJOWE Wojna o kolej w Mandzurii 
  

Tajemnicze morderstwo w pow. postawskim 
Trzy osoby zamordowane 

We wsi Szymonowszczyzna gm. 
hruzdowskiej pow. postawskiego miał 
miejsce krwawy mord, dokonany w wa- 
runkach wykluczających wszelką moż- 
noże traktowania go jako mord rabun- 
owy: 

Ofiarą zbrodni padła biedna rodzi- 
na Świerkowiczów: matka Helena lat 
= see jeį Marja lat 22 ii syn Stefan 
at 21. 

Pozostali dwaj synowie uniknęli 
śmierci dzięki temu, że spali w innym 
budynku, do którego tajemniczy mor- 

BARANOWICZE 

— Przyjazd Pana Prezydenta do Ba- 
ranowicz. W dniu 14 sierpnia w sali przy- 
jęć Starostwa odbyło się organizacyjne ze- 
branie w sprawie przyjęcia Pana Prezyden- 
ta, który przyjeżdża na teren województwa 
Nowogródzkiego w dniu 20 września rb. 

Zebranie zagaił p. starosta Emeryk, 
który po wyjaśnieniu celu zebrania, zapro- 
ponował wybór przewodniczącego. 

Przewodniczącym wybrano p. burmistrza 
K. Mackiewicza, który proponuje wybrać 
komitet obywatelski dla przyjęcia Pana Pre- 
zydenta. 

Komitet wybrano w następującym skła- 
dzie: pp. starosia Emeryk, burmistrz Mac- 
kiewicz, gen. Pożerski, płk. Skotnicki, Jusz- 
czacki, poseł Rdułtowski, Szalewicz, Boch- 
wic, Ternajewicz, Puzinowski, rejent Danow- 
ski, inž. Layman, Bereśniewicz, Wierzykow= 
ski, Dembiński, Abramowicz,  Gibowski, 
Głąbik, Wójcik, Moljer, Koiłubaj, inż. Żo- 
łądkowski, pp. Szalewiczowa, Bobrowiczo 
wa, Górska, Gorczycka, dyr. Pieniążkie- 
wicz, pp. Kowalski, Bukowski, lzykson, 
Kwieciński i dr. Pras oraz wejdą do komi- 
tetu przedstawiciele związków. 

Po wybraniu komitetu, takowy odbył 
posiedzenie, na którym ustalono program 
pobytu Pana Prezydenta w Baranowiczach. 
Przyjazd na gran'cę powiatu ma nastąpić 
20 września o godzinie 2.15, na granicy po- 
wiatu powitają Pana Prezydentą władze 
powiatu i rady gminne, następnie Pan Pre- 
zydent będzie spotkany u bram miasta na- 
der uroczyście, tu przesiądzie do powozu 
i przejedzie do miasta w otoczeniu szwad- 
ronu, poczem nastąpi krótki wypoczynek. 

Po odpoczynku Pan Prezydent będzie 
oglądał dorobek miejski, | poczem defilada 
wojsk i hołd ludności miasta i powiatu, 
przemawiał będzie poseł Rdułtowski i obiad. 

W dniu 21 września Pan Prezydent bę- 
dzie oglądał gospodarstwa rolne: powiatu, 
iw Swojatycząch otworzy rejonową wy- 
stawę hodowlaną, tamże odbędzie się zjazd 
organizacyj rolniczych. 

Z całego przebiegu posiedzenia wy- 
wnioskowaliśmy. iż w Baranowiczach Paa 
Prezydent będzie przyjęty nadzwyczaj uro- 
czyście. 

— Wypadki kolejowe. W dniu 10 go 
sierpnia na szlaku Iwacewicze — Św. Wola 
(wąski tor) przez niewykrytych sprawców 
został rozkręcony tor na przestrzeni 25 
mtr., wskutek czego nastąpiło wykolejenie 
się pociągu towarowego, wykoleił się paro- 
wóz i 4 wagony. 

Pociąg osobowy Nr. 821 zdążający z 
Brześcia do Baranowicz około Iwacewicz 
zabił pastuchą Mikołaja Strakiewicza. Zwło- 
kami zaopiekowała się policja. Snać pociąg 
ten prześladowało jakieś fstum. bo, wraca- 
jąc ze Stołpców, na szlaku Horodzieja— 
Stołpców zabił, wałęsającą się po torach, 
krowę. Pociąg przestał 15 minut i ruszył w 
dalszą drogę. | г 

— Czy nie potrzebna taksa? Nie- 
dawno rząd ogłosił taksę dla rejen- 
tów, jakkolwiek ma ona pewne braki, to 
jednak pobieranie opłaty jest już unormo- 
wane, Czyby nie należało pomyśleć o taksie 
dla doktorów, toć nieraz dzieją się wprost 
rzeczy nieludzkie, jako przykład może słu- 
żyć następujący fakt: Do wsi Kołpienica 
wezwano do ciężko chorej żony p. X 
doktora Y, zgodziwszy się zapłacić mu za 
wizytę 70 złotych, po przyjeździe na miej- 
sce doktór stwierdził, iż śmierć może na- 
stąpić każdej chwili i rzeczywiście żona p. 
X zmarła w ten sam dzień, ale p. doktór 
swoje honorarjum zażądał, a wobec nie- 
posiadania takiej gotówki przez p. X wziął 
58 zł. gotówką i iako zastaw zegarek. 

Komentarze zbyteczne! Nasuwa się 
tylko pytanie, czy nie potrzebą a 

NOWOGRÓDEK. 
— Posiedzenie komitetu przyjęcia p. Pre- 

zydenita. 16 sierpnia odbyło się pod prze- 
wodnictwem p. starosty Hryniewskiego or- 

AM zebranie Komitetu przyjęcia p. 
rezydenta. 
Prezesem komitetu wybrany został p. 

Stanisław Brochocki wobec nie przyjęcia 
tej godności przez starostę Hryniewskiego, 
zaś wiceprezesami burmistrz Kolnik i mec. 
Zeldowicz. 

Na zebraniu reprezentowani byli przed- 
stawiciele wszystkich organizacyj społecz- 
nych i zawodowych. Postanowiono powo- 
łać obszerny komitet powiatowy — który 
wyłoni sekcje i podkomisje mające zająć 
się przygotowaniem i ułożeniem szczegóło- 
wego programu przyjęcia p. Prezydenta w 

CHIŃSKI GENERAŁ 
Sylwetka z chińskiej zawieruchy 

rewolucyjnej 

Generał Czang - Sung - Czang, je- 
dna z głośnych postaci ostatniej woje 
ny domowej w Chinach wsławił się 

  

trzema dziurami w swojej pamięci. 
Mianowicie — jak sam wielokrotnie 
otwarcie stwierdził — nigdy nie wie- 
dział ilu ma żołnierzy, ile żon i ile mil 
jonów. Co do żołnierzy, to los zlito- 
wał się nad nim. Po decydującej klęsce 
we wrześniu 1928 r. musiał w uciecz- 
ce szukać ratunku i schronił się na tery 
torjum okupacji japońskiej do Dalny, 
gdzie dotychczas przebywa, spiskując 
w wolnych chwilach przeciwko rządo- 
wi nankińskiemu. Żołnierzy niema już 
wcale i pod tym względem dziurawa 
jego pamięć nie sprawia mu już kłopo- 
tów. Natomiast kobiety i miljony ura- 
tował. Pierwszych ma być podobna 
sześćdziesiąt, ilość drugich jest dla 
postronnych niemożliwą do ustalenia. 

Czang-Sung-Czang był jednym z 
najgłośniejszych wodzów armji półno- 
cnej. Pamięć jego przeklinają miljony 
Chińczyków, zamieszkujących te ob- 
szary, na których operowała jego ar- 
mija. 

* * * 

Czang - Sung Czang pochodzi z 
prowincji Szatungu, jednej z najbogat- 
szych prowincyj chińskich, w której 

Żona WA TŁA AMA. 

dercy nie zajrzeli. 
Dochodzenie prowadzone .przez 

miejscową policję nasuwa przypuszcze- 
nie, że morderstwo dokoaane zostało 
na tle podziału majątkowego albo też 
z zemsty gdyż brak zupełnie danych 
wskazujących na to, że zabócy mieli 
na myśli rabunek, zresztą, jak to już 
zaznaczyliśmy zamordowani byli iudźmi 
biednemi. 

Na miejsce zbrodni wyjechał naczel- 
nik Okr. Urzędu Śledczego wraz z ca- 
łym aparatem Śledczym. 

czasie Jego pobytu w Nowogródku i na 
terenie pow. Nowogródzkiego. 

O artykułach oświatowych drukowanych w 
Życiu Nowogródzkiem. 

Do bardzo ważnych działów Życia No- 
wogródzkiego należy dział wiadomości i ko 
munikatów z ruchu oświatowego w woje- 
wództwie. W 

Nie ulega kwestji, że wiadomości te są 
cenne, pouczające i dodające bodźca do pra 
cy innym. й A 

Tak w istocie rzeczy powinno byč i ta- 
ki, a nie inny cel ma O: Życia 
Nowogródzkiego, drukując Odnośne artyku- 
ły. Wniknijmy jednakże w istotę rzeczy głę- 
biej. Gdyby nam ktoś przez całe życie mó- 
wił o tem jak inni żyją w lepszych warun- 
kach czy my moglibyśmy ich naśladować? 
Każdy z nas musi pracować w swoistych 
często bardzo ciężkich warunkach. Owe złe 
warunki musimy i możemy zmieniać na lep- 
sze ale to nie zawsze uda się nam zdobyć 
tym sposobem co np. „Młodzież Wielko- 
polska” lub „Kluby Zagraniczne”. 

Do zmiany warunków życia na lepsze 
ma nam posłużyć oświata. Oświatę zaś poj 
mujemy jako system różnorakich form oświa 
towych, oddziaływujących różn. drogami ale 
systematycznie na rozwój duszy i ciała Czło 
wieka. ! 

Ponieważ artykuły drukowane w Życiu 
Nowogródzkiem omawiają prawie zawsze od 
czyty jako dominującą formę oświaty z po- 
daniem tytułów wygłoszonych odczytów np. 
„Historja klubów w Polsce i zagranicą”, 
„Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie Bere- 
steczko powiedziałby Zagłoba, ponieważ 
przed takim odczytem trzeba słuchaczom 
dać choćby  najogólniejsze pojęcia z nauki 
o geografii ogólnej, geogratji Polski, ge0- 
grafji pięciu części świata i dopiero wtedy 
moglibyśmy na powyższy temat mówić. 

Albo i takie odczyty: „O centralnem о- 
grzewaniu w Anglji"*. „O pracy społecznej 
młodzieży w Wielkopolsce', „Budowa piecy 
hutniczych”, „Wybuch wulkanów w Japonji' 
PE 

   

Wez to są tematy, których miejsce 
przy nauce geografji lub na tle nauki o Pol- 
sce współczesnej. 

Wiadomą dla każdego jest rzeczą, że 
odczyt jako jed "na z doraźnych form oświat. 
może mieć tylko dwojaki cel, a mianowicie: 
może obudzić chęci i pragnienia, czyli inne- 
mi słowy wzbudzić czynną postawę słucha- 
czy do otaczającego życia i do życia Spo- 
łecznego, ale wtedy trzeba umieć ową czyn- 
ną postawę zaprzyąc do warsztatu pracy a 
chęci i pragnienia kulturalne bezpośrednio 
zaspokoić, albowiem w przeciwnym razie 
nie zrealizujemy życia na wyższym pozio- 
mie kulturalnym, miniemy się z zasadniczym 
celem oświaty, a metoda postępowania bę- 
dzie wówczas z kategorji „metod Marcino- 
wych* i drugie — odczyt może uz. upełnić 
wiadomości, ale w tym wypadku potrzebna 
nam będzie praca przygotowująca — nau- 
ka. Oświatowiec wygłaszający odczyt bez 
tych warunków podobny jest do rolnika 
młócącego zawzięcie słomę. 

Jak z powyższego wynika, artykuły o 
oświacie drukowane w „Życiu Nowogródz- 
kiem" mają wiele „ale“, a to dla tego, że 
„garściami rzucane luźne wrażenia o „Gu- 
ślarzach', „Babich górach",  „Makatkach 
miłych i gościnnych przyjęciach, dobrych 
koniach, wiozących nas wśród pagórków” le- 
šnych“ oraz o tem co robimy, jako o czy- 
nach bohaterskich, ale nie mówimy nic jak 
powinno się robić. 

Ważną i wielką będzie rzeczą, jeżeli za- 
miast co robimy napiszemy co i jak inni 
mają robić, gdyż nie ulega kwestji, że spe- 
cjalista umie się wywiązać z tych zadań. A 
więc zamiast odczytu „Wybuch wulkanu w 
Japonji* wygłosimy np. „Jak należy postę- 
pować aby nauczyć się czytać i pisać', albo 
zamiast „O wodach i morskich  dziwach* 
wygłosimy „Z jakich książek można się 
dokształcać *. 

Przy nieumiejętnem doborze tematów i 
miejsc a ich wygłoszenia wyglądamy jak ów 
struś, który głowę w ziemię schował i my- 
Ślał, że go nikt nie widzi. 

Trzeba więc bezwzględnie ten system 
porzucić i oświatę traktować nie według me- 
tod „zepsutych kranów*. Wzorujmy się na 
tych, którzy przez długoletnią praktykę zdo- 
byli na tem polu fundamentalne zasady i 
prowadźmy oświatę nie metodą „Marcino- 
wą”, ale w myśl wyzwalania wartości twór- 
czych człowieka i upowszechniania dobroby- 
tu kulturalnego i w myśl potrzeb i podstaw 
społecznych. 

Instruktor oświaty pozaszkolnej na pow. 
baranowicki. 

urodził się Konfucjusz. Dzisiaj prowin- 
cja ta leży w gruzach i zniszczeniu, 
spustoszona przez różnych generałów 
i wodzów w wojnie domowej. Ojcem 
Czang-Sung-Czanga był ubogi muzy- 
kant-grajek, który za 20 centów przy 
grywał na pogrzebach i weselach. Sia- 
da na progu domu, w którym odbywał 
się obrzęd pogrzebowy lub uroczys- 
tość weselna, stawiał obok siebie, swo- 
je trzy instrumenty: skrzypce o jednej 
strunie, tlet i kocioł i każdego przyby- 
wającego witał powitalną faniarą, Ma- 
jąc lat piętnaście młody Czang wyru- 
Szył do Mandżurji i przyłączył się do 
pierwszej napotkanej bandy rozbójni- 
czej. Przez pewien czas próbował po- 
dobno uczciwej pracy, 'ale bez szcze- 
gólnego powodzenia. Jakiś czas praco- 
wał jako tragarz w porcie władywo- 
stackim a później jako robotnik cie- 
sielski w przedsiębiorstwie Rosjanina 
Merkurowa. Ten to Merkurow kiedyś 
przy jakiejś sposobności uratował mu 
życie. Czang nigdy mu tego nie zapo- 
mniał Gdy doszedł do władzy i znacze 
nia a Merkurow podczas rewolucji bol- 
szewickiej stracił wszystko, Czang we- 
zwał go do siebie i powierzył mu sta- 
nowisko, dające szerokie możliwości 
zarobku drogą rabunku i wymuszenia. 
Merkurow podobno nie pozostawił ani 
jednej z nich niewykorzystaną... 

W czasie wojny rosyjsko - japoń- 
skiej Czang walczy po stronie Rosji, a 
gdy w roku 1911 wybuchła rewolucja 

Chińczycy mobilizują siły wojenne 

PARYŻ, 17 8. Pat. Agencja „indo-Pacific' podaje kursującą w 
Szanghaju pogłoskę, jakoby z prowincji Ten-Cjen wysłano na 
granicę 60 tysięcy ludzi. Na pokrycie kosztów mobilizacji wypu: 
szczono pożyczkę w wysokości 60 miljonów. Ta sama agencja 
donosi z Charbinu o dalszych masowych aresztowaniach oby- 
wateli sowieckich, którzy przebywają obecnie w obozach kon- 
centracyjnych. Chińczycy aresztowaił między innemi konsula so- 
wieckiego, który dziś wieczorem młał wyjechać z miasta. 

Rząd nankiński nie da się zastraszyć przygotowaniami 
wojennemi Sowietów 

BERLIN, 17 VII. PAT. Korespondent szanghajski „Berliner Tageblatt“ 
donosi, że sytuacja w Mandżurji zaostrzyła się tak dalece, że grozi nawet 
wybuch zbrojnego konfliktu. Przygotowania sowieckie zmierzają do jedno- 
czesnego zaatakowania kolei wschodnio-chińskiej od wschodu i zachodu 
celem szybkiego opanowania całej linji 
szach swoich podaje informacje o wyruszeniu 

Wielkorządca Mandżurji w depe- 
samolotów i pociągu pan- 

cernego sowieckiego na terytorjum chińskie. Komentując powyższą wiado- 
mość „Berliner Tageblatt" st„ierdza, 
straszyć przez 
Ścia raczej 
pieczeństwa. 

wzmocnienia na 

że rząd nankiński nie daje się za- 
przygotowania sowieckie, oczekując od ewentualnego naj: 

gruncie wewnętrznym, niż istotnego niebez- 

Czang-Tsu-Liang przygotowuje obronę 

LONDYN, 17 VIII. PAT. Według wiadomości z Mukdenu, Czang 
Tsu-Lianz zarządził mobilizację 5 dalszych brygad, w tem 1 brygady ka- 
walerji. 

Rozwój akcji wojennej 

LONDYN, 17—8. Pat. Z Tokjo donoszą o potyczkach po: 
między wojskami sowieckiemi a chińskiemi na północy zachód 
od stacji rogranicznaja. Wojska 
nie wycofały się. 
  

Kancelarja czynna 

sko-francuskiej szkoły początkowej. 

  

HUM. 

Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne z polsko francuskim 

językiem nauczania i polsko - francuska szkołą początkową 

№. Szepowainikowoweį rRocka 7. 
Egzaminy do klas 1, 2, 3 oraz starszeį wstępnej gimnazjum odbędą się 3-go 

wrześnią o godz. 9 rano. 
Kancela codziennie 7 

sobót i niedziel, tamże przyjmuje się podania do 1, 2, 3, 4 oddział. 

sowieckie po krótkiej strzelani- 

11 — 14 oprócz 
pol- 

-0 

od g01Z: 

  

НА НА 2 ] Л, voro 
FERDYNANDA WELERA 

z pełnemi prawami gimn. państw. 
w Wilnie przy u'. Dąbrowskiego 5, tel 265. Zapisy młodzieży do klas I- VII w 
kancelarii gimnazjum codziennie w godz. 10—1. 

I-VII rozpoczną się dn. 3 września r b 
RPT 

Eszaminy wstępne do klas 
godz. 9-ej —0 

  

| Szilokai Przedszkole F. Focht! 
w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 5, tel. 265. 

Zapisy dzieci w wieku od 5—9 lat do przedszkola (Frebla) i oddziałów I-IV 
Szkoły przyjmuje codziennie kancelarja szkoły w godz. od 9—1. 

Rozpoczęcie zajęć dn. 5 września. 
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w Chinach, špieszy ze swoją bandą do 
Szanghaju i próbuje po raz pierwszy 
na większą skalę łowić ryby w mętnej 
wodzie. Oddaje się pod rozkazy zmar- 
łego już dzisiaj generała Czang-Czi- 
meja, w którego sztabie zaczynał swo- 
ją karjerę młody wówczas wychowa- 
nek akademji wojennej w Tokio 
Czang-Kai-Czek, Czang-Sung-Czang li 
czył wówczas 30 lat i odznaczał się ol 
brzymi m wzrostem, atletyczną budo- 
wą i niezwykłą siłą. Te czysta fizy- 
czne zalety zwróciły na niego uwagę i 
dzięki nim szybko zdobył stanowisko 
szefa gwardji przybocznej generała 
Fenga, późniejszego prezydenta repur 
bliki chińskiej. 

W roku 1913 Czang awansował na 
dowódcę dywizji w Kiang-Su. Szyb- 
ko organizuje na tem stanowisku po- 
wstanie przeciwko gubernatorowi pro- 
wincji, które się jednak nie udaje. To 
"niepowodzenie zmusza go do opuszcze 
nia Kiang-Su. Udaje się na północ i od 
daje się do dyspozycji grupie muk- 
deńskiej. Generałowie północni przyj- 
mują go z otwartemi rękami. Z bandy- 
tów mandżurskich, różnych zbiegów i 
maruderów i z kilku tysięcy rosyjskich 
białogwardzistów organizuje swoją ar- 
mię. Armja ta staje się postrachem lu- 
dności i dopuszcza się najokropniej: 
szych zbrodni i okrucieństw w prowin 
cjach południowych. Z armją tą usa- 
dawia się w okolicach  Suchawa w 
strategicznie ważnym punkcie linji ko 
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lejowej Tientsia - Pukow i prowadzi 
dalszą rekrutację. Czang-So-Lin, pra 
gnąc zjednać sobie potężnego wodza, 
a przynajmniej zdobyć jego neutral- 
ność, mianuje go gubernatorem prowin 
cji Szatungu. W prawdzie stanowisko 
gubernatora zajmował narażie jeszcze 
inny generał — Czang załatwia się je- 
dnak krótko z nim: rozbraja jego dywi- 
zję, a samego  przepędza ze stolicy 
prowincji, z Tsian-Fu. 

Dzień 24 kwietnia 1925 r. był czar 
nym dniem dla prowincji * Szatungu. 
Władzę gubernatorską objął Czang. W 
ślad za nim począł płynąć nieprzerwa- 
ny ciąg najgorszych szumowin i zbie- 
raniny z całych Chin. Wszyscy wie- 
trzyli obfite żniwa pod rządami Czan- 
ga. Nadzieje tej hałastry miały się 
spełnić. Czang zaczyna od tego, że za- 
rządza ściągnięcie podatków na czte- 

ry lata zgóry w myśl zasady, że pe- 

wnem jest tylko to, co się trzyma w 
garsci. „Bank of Shanghai“ zostaje 
zmuszony do emitowania bezwartoś- 
ciowego pieniądza papierowego. W 
ciągu jednego miesiąca wprowadzono 
siedemnaście nowych podatków, m. 
in. podatek od nowonarodzonych dzie- 
ci i podatek od kotów. Tysiące wy- 
nędzniałego chłopstwa nie widząc in- 
nego ratunku, topi i dusi swoje nowa 
narodzone dzieci i koty. Masowe egze- 
kucje są ma porządku dziennym. Mil- 
jony umierają śmiercią głodową. Zro- 
zpaczeni ludzie wygrzebują z ziemi za- 

„Dzień industrializacji" w Moskwie 
Wewnętrzna polityka w ZSSR stoi 

w tej chwili pod znakiem „pożyczki 
industrjalizacyjnej“, a propaganda w 
tym kierunku odbywa się ogromnie 
intensywnie, przyczem stwierdza się, 
że właśnie konilikt sowiecko-chiński 
przyczynił się niemało do poparcia 
inicjatywy dając możności rozszerze- 
nia prac propagandowych i zwiększe- 
nia szeregów podpisujących pożyczkę. 
Dnia 6 sierpnia odbył się na całym 
olbrzymim obszarze Z. S. S. R. t. zw. 
„dzień industrjalizacji* którego celem 
była popularyzacja idei uprzemysło- 
wienia państwa i rozwój przemysłu 
w republice sowieckiej. Szczególną 
uwagę zwracano w tym dniu na to, 
aby robotnicy zjawili się punktualnie 
przy warsztatach pracy i aby wyko- 
nywały swe czynności z jak najwię- 
kszą pilnością i punktualnością. 

Po skończonej pracy w fabrykach 
i zakładach przemysłowych odbyły 
śię zgromadzenia, na których oma- 
wiane były kwestje związane z ckre- 
sem przyszłego pięciolecia i planami 
rozwoju przemysłu sowieckiego w 
przyszłej „piatiletce“. Oprócz tego 
odbyły się zbiórki nat. zw. „Fundusz 
industrjalizacyjny* a _ jednocześnie 
przyjmowano zapisy na pożyczkę in- 
dustrjalizacyjną. Celem zwiększenia 
efektu propagandy wydajności pracy 
do możliwie największych rozmiarów, 
stanęły przy maszynach wśród robot- 
ników i siły kierownicze, i tak n. p. 
w fabryce „Profintern* pracowali jako 
zwyczajni robotnicy dyrektor zakładu 
i prezes rady załogowej. 

, Wieczorem odbyły się w dalszym 
ciągu zgromadzenia manifestacyjne za 
pożyczką industrjalizacyjną i huczne 
zabawy. Wstęp do wszystkich teat- 
rów był zupełnie wolny, a bilety wstę- 
pu zostały rozdzielone przez zarządy 
poszczególnych fabryk. 

Nowa ta pożyczka otrzymała 
wzniosłą nazwę: „Pożyczki na cele 
obrony". Petersburska „Krasnaja Ga- 
zieta“ twierdzi, że do świetnych wy- 
ników pożyczki przyczynią się z pew- 
nością wypadki na Dalekim  Wscho- 
dzie. „Dzięki uświadomieniu szerokich 
mas obywatelstwa w ZSSR*—wywo- 
dzi petersburski  dziennik— trzecia” 
industrjalizacyjna pożyczka nabyła do- 
niosłego znaczenia, co jest wyraźną 

Jak Szwajtarja przytrzymuje komunistów 
na granicy 

Szwajcarja, która przed wojną sły- 
nęła z gościnności jakiej udzielała mię- 
dzynarodówkom socjalistycznym, i by- 
ła azylem dla wszystkich działaczy któ 
rzy ze względów politycznych byli zmu 
szeni do opuszczenia rodzinnego kra- 
ju, zbuntowała się wreszcie i nie chcąc 
dopuścić do rozszerzania propagandy 
komunistycznej zakazała wjazdu na 
swoje terytorjum agitatorom komuni- 
stycznym. 

Pisma badeńskie z ogromnym 0- 
burzeniem opublikowały niedawno wia 
domość o niegościnnym przyjęciu ja- 
kiego doznali komuniści Badenji chcą 
cy odwiedzić swoich towarzyszy par- 
tyjnych w Szwajcarji. 

Komuniści badeńscy nie zwracając 
uwagi na formalny zakaz rządu szwaj- 
carskiego, na organizację zjazdu po- 
stanowili prezdostać się podstępem lub 
siłą. W tym celu znaczniejsza ilość ko- 
munistów wyruszyła z  Reinfelden 
chcąc przekroczyć most stanowiący 
granicę między obu krajami. 

Wzmocniony posterunek graniczny 
nie dopuścił do wkroczenia na terytor- 
jum szwajcarskie, i polecił manifestan- 
tom opuścić most, dając dziesięciominu 
towy termin do wypełnienia rozkazu. 

Komuniści pozostali jednak głusi na 
wezwanie, grożąc i wymyślając po- 
sterunkowym, wtedy ci ostatni chcąc 
most ewakuować z bujnych  maniie- 
stantów, zmuszeni byli zrobić użytek 
z lasek gumowych, które okazały się 
najbardziej przekonfwującym argumen 
tem i w ciągu kilku minut most opró- 
żniły. Z.K. 

  

siane z*arno zanim jeszcze zeszło, aby 
zaspokoić głód: Dzieci zabijają rodzi- 
ców, nie mogąc znieść widoku ich mę 
ki. Wreszcie ludność „wiejska nie wi- 
dzi innego ratunku prócz ucieczki. Za- 
czyna się masowa emigracja. Rodzice 
sprzedają swoje córki i emigrują, przy 

bijając kontrakty Sprzedaży córek: na 
drzwiach opuszczonych domostw. Na 
wszystkich drogach pełno jest zsinia- 
łych trupów dziecięcych. Karawany u- 
ciekinierów wędrują sznurem na pónoc 
— tysiące mil — do północnej Man- 
dżurji i na Syberję, aby tam znaleźć 
spokojny kąt i środki do życia. Z pro- 
wincji Szatungu wyemigrowało w cią 
gu 3-ch lat trzy milj ony ludności. By 
ła to największa wędrówka narodów w 
ostatnich latach. W Mandżurji półno- 
cnej i na pograniczu Syberji, w kraju 
Amurskim, wszyscy znaleźli miejsce i 
tam się osiedlili, zmieniając gruntow- 
nie stosunki rasowe i narodowościowe 
w całych okolicach. 

* * * 

Czang-Sung-Czang lubił przebywać 
w środowiskach europejskich. Zjawiał 
się regularnie na tańc ujących podwie 
czorkach w Grand-Hotelu w Tsian- 
Fu w towarzystwie kilku starannie do- 
branych dam swego żeńskiego hare- 
mu. Wobec pań europejskich był nie- 
zwykle uprzejmy i taktowny. Pewnego 
razu, tańcząc z jakąś europejską pa- 
nią wpadł w czasie foxtrotu w taki 

odpowiedzią na nagonkę 
tycznych służalców*. 

Oto temat aktualny dzienników so- 
wieckich i treść przemówień propa- 
gandowych na zgromadzeniach. Od 
społeczeństwa rosyjskiego żąda się 
złożenia ofiary 750 milj. rubli na długo- 
terminową pożyczkę, mającą służyć 
do uprzemysłowienia kraju a temsa- 
mem uczynienia go zdolnym do ob- 
rony przed zakusami wrogów, biorąc 
pod uwagę, że obrona każdego kraju 
jest Ściśle związana z rozwojem jego 
przemysłu. 

Pomyślny wynik „pożyczki obron- 
nej“ i industrjalizacja kraju jest dziś 
najaktuałniejszą kwestją w ZSSRi 
pod jej znamieniem tętni dzisiaj wewnę: 
trzne życie gospodarczo . olityczne w 
sowieckiej Rosji. 

imperjalis- 

Ameryka jest idealnym rynkiem dla 
fałszony dzieł sztnki 

Po całorocznych badaniach, rzeczo- 
znawca rządu francuskiego prof. Col- 
lorier, podał do wiadomości prasy, że 
badania autentyczności dzieł znajdu- 
jących się w Luvrze zostało ukończone 
i że może wobec tego twierdzić z całą 
pewnością, że w muzeum niema ani je- 
dnego falsyfikatu. 

Badania obrazów za pomocą prze- 
świetlania promieniami Roentgena, zo- 
stało zastosowane, z powodu paniki 
wywołanej przed rokiem w Europie i 
Ameryce, powstałej na tle masowego 
epidemicznego fałszowania dzieł sztu- 
ki. 

Niestety, nie każde muzeum, może 
się tak jak Luvre poszczycić posiada- 
niem autentycznych oryginałów. Zwła- 
szcza w muzeach amerykańskich, zna- 
czna większość obrazów jest wątpli- 
wej autentyczności, gdyż coroczne ma- 
sowe zakupy Ameryki, są dokonywane 
nadzwyczaj lekkomyślnie. To też zda- 
niem francuskich rzeczoznawców, w 
muzeach amerykańskich znajduje się 
więcej obrazów i rzeźb fałszywych, 
aniżeli we wszystkich krajach razem 
wziętych. Charakterestycznem jest że 
delegaci muzeów amerykańskich, głu- 
si na przestrogi europejskich kolegów, 
zakupują w Europie dzieł starych mi- 
strzów za 16 do 18 miljonów rocznie. 
Przypuszczać należy, że nie znający 
się dostatecznie na sztuce, przedstawi- 
ciele muzeów amerykańskich, zakupują 
doskonałe kopje po cenach oryginałów 

Nic też dziwnego, że kustosze i dy- 
rektorowie muzeów amerykańskich, nie 
śpieszą się z prześwietlaniem obrazów 
promieniami Roentgena, gdyż po usu- 
nięciu falsyfikatów muzea amerykań- 
skie przedstawiałyby obraz przeraźli- 
wej pustki. Pomimo: tego jednak będą 
się musiały i one poddać badaniu me- 
todą Celleriera, gdyż uświadomienie 
artystyczne osiągnęło już w Ameryce 
pewien poziom, i wkrótce żaden Ame- 
rykanin zainteresowany sztuką, nie da 
się bałamucić wystawą imitacji, wza- 
mian za arcydzieła autentyczne. 

Zapewne wtedy, masowe zakupy 
dzieł sztuki do Ameryki ustaną, kładąc 
definitywnie kres, świetnym zarobkom 
utalentowanych falsyfikatorów.  Z.K. 

l Dok 

dziny 9 10 i od4i npół-6, 
| Zawalna 28, tel. 5-85 1 

tot Lewin 
(Choroby dzieci) 

WZNOWIŁ przyjęcia chorych od go: 

zaaklimatyzowane w warunkach 

Pszenicę wysokolitowską 
kwalifikowany I odsiew 

poleca Eugenjusz Ghetchowski 
majątek Chożów p-ta tel. i telef. 

Chożów k/Mołodeczna 

Dr. 5. Margolis 
Roentgenolog 

powrócił. Wileńska 30, tel. 920, | 

Żyto bańkowskie 

klimatycznych Wileńszczyzny 
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zachwyt, że przestał tańczyć i dykta- 
torskim ruchem ręki wezwał do siebie 
jedną z dam swego haremu: „Pokaż 
ręce!'* Rzucił taksujące spojrzenie na 
liczne kosztowne pierścienie na pal- 
cach swej faworyty, poczem zdjął naj- 
droższy i z szarmanckim ukłonem po- 
dał go swej tancerce. Dama haremowa | 
zrobiła minę i rzekła głośno: „Mam 
szczęście, że nie włożyłam lepszych 
pierścionków! 4 

* * * 

Pekinski palac Czanga ležy w dziel | 
nicy tatarskiej na północ od siedziby 
dawnego ministerstwa wojny. Formal- 
nie pałac należy do kogoś innego, aby 
nie mógł być skonfiskowany. 

W pałacu tym pokazują stół, przy 
którym generał zwykł był grywać w 
pokera ze swymi zaufanymi przyjaciół 
mi. Marszałek Czang-So-Lin, grał tyl- 
ka w  madżonga i zawsze chciał 
wygrywać. Być jego partnerem było 
drogą przyjemnością. Czang - Sung- 
Czang urządzał się inaczej. Miał. swo- 
ich stałych partnerów do pokera. Jed- 
nym był „młody general“ Czu-Ju-Pu, * 
którego żołnierze splądrowali groby ce | 
sarzy dynastji mandżurskiej — drugim 
był administrator kolei Honkong — 
Szanghaj — niezwykle  przedsiębior- 
czy człowiek, który krótko przedtem 
opuścił swoje stanowisko, zabierając 
na pamiątkę miljon dolarów z kasy ko 
lejowej którego jednak nikt nie śmiał ru  
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Wielce aktualną dla rolnictwa pol- 
skiego sprawę organizacji zbytu poru- 
szył ostatnio na iamach warszawskie- 
go „Tygodnika Rolniczego* inż. W. 
Okoniewski. Autor zupełnie słusznie 
wskazuje na to, że dotychczasowy 
"mich spółdzielczy wśród rolników ogra 
niczał się u nas prawie wyłącznie do 
organizacji zakupu maszyn i nasion, 
nawozów sztucznych, pasz i t.p., lecz 
z wyjątkiem mleczarstwa mało jest je- 
szcze rozwinięta dziedzina zbytu pro- 
duktów rolniczych stanowiąca podsta- 
wowy czynnik dochodowości produ- 
kcji. Sprawa organizacji zbytu produk- 
cji jest bardziej i bezporównalnie wię- 
cej doceniana i lepiej ujmowana w in- 
nych państwach zwłaszcza w Niem- 
czech. W połowie lipca br. postano- 
wiono w Niemczech zunifikować spół- 
dzielnie rolnicze w jedną naczelną or- 
ganizację, do której przystąpiły: 1) 
Związek Rzeszy Niemieckich Spółdziel 
ni Rolniczych, 2) Związek Generalny 
Spółdzielni Reiffeisena, 3) Związek 
Spółdzielni Niemieckich Towarzystw 
Włościańskich, 4) Związek Spółdziel- 
ni Wiejskiego Związku Rzeszy (Land- 

' bund), 5) Związek Spółdzielni Włoś- 
ciaństwa Niemieckiego, 6) Średnio - 
Reński Związek Spółdzielni, 7) Zwią- 
zek Górnośląskich Spółdzielni. Na cze- 
le wspólnej organizacji stanęli jako ró 
wnorzędni prezesowie tajny radca Ho- 
henegg i znany nam. Dr. Hermes. 
Prócz tega zawiadomił o gotowości 
przystąpienia Związek Rewizyjny Ba- 
warskich Spółdzielni _ Włościańskich, 
na czele których stoi Dr. Heim. Cię- 
żkie położenie rolnictwa niemieckiego 
staje się przyczyną coraz to ścislejszej 
organizacji spółdzielczości rolniczej, w 

_ kierunku lepszej organizacji zbytu pro 
duktów rolniczych. Powyższa organi- 
zacja naczelna spółdzielni rolniczych 
w Niemczech liczy okoła 40 tysięcy 
spółdzielni. 

  

p
a
 

Typowym przyktadem tych stosun 
_ ków w Niemczech jest organizacja zby 

tu rogacizny i trzody chlewnej, posia- 
dająca 14 centralnych  organizacyj 
zbytu i nadbudowę w tak nazw. „Ge- 

 nossenschaftliche _ Reichsviehverwer- 
_ tung G. m. b.* wykazująca duże obro- 

ty. Największy udział mają naturalnie 
okręgi nadprodukcji zwierząt  domo- 
wych, jak Prusy Wschodnie, Pomorze 

Ž»„niemieckie, Hannover i Bawarja. Za- 
ą organizacji niemieckiej jest sprze- 

ż komisowa, uskuteczniana zawsze 
przez organizację okręgu, gdzie sprze- 

, daż następuje.- Całokształtem kieruje 
_ wspomniana centrala w Berlinie, która 

nie załatwia żadnych tranzakcyj, a 
Tączej zajmuje się wyłącznie tylko ba 
daniem rynku zbytu i kształtowaniem 
Się cen. Centralną organizację handlu 

- INFORMACJE 
| UZALEŻNIENIE GOSPODARCZE ESTONII 

OD NIEMIEC. 
Niemcy odgrywają w handlu wewnętrz- 

nym Estonji bardzo poważną rolę i w tym 
Kierunku zyskują coraz bardziej na znacze- 
niu. W roku 1927 import niemiecki wynosił 
80758 tonn, wartości 25.5 milj. kor., w r. 
1928 import wzrasta do 129658 tonn war- 
tości 39.8 milj. kor. Procentowo udział im- 
Portu z Niemiec w ogólnym imporcie Estonji 
Stanowił w r. 1927 — 26,4 proc, zaś w r. 
1928 — 30.3 proc. 

Niedawno zawarty i obowiązujący od 
29 lipca traktat handlowy niemiecko -estoń 
ski pozwoli Niemcom na zajęcie jeszcze po- 
Wążniejszego stanowiska na rynku estoń- 
skim. W wymienionej bowiem konwencji 
Zostały obniżone cła estońskie na takie pro 
dukty, jak artykuły wełniane, samochody, 
Wina, których eksport z Niemiec obecnie 
niewątpliwie wzrośnie. Jednocześnie szereg 
estońskich artykułów eksportowych | (np. 

asło, materjały włókniste,  forniery) za- 
na korzystać z normalnej stawki celnej, 

miast dotychczasowej maksymalnej; po- 

wala to przypuszczać, że i eksport z Esto- 
_ ji do. Niemiec wzrośnie. 

Zdaje się, że dość uzasadnione będzie przy 
puszczenie, że traktat handlowy. niemiecko- 
estoński znacznie uzależni Estonję od życia 
€konomicznego Niemiec. 

  

     

  

  

     
   

   

Szyć ze względów na wpływowe sto- 
„Sunki, jakiemi się cieszył. 

__ Pewnej nocy generał przegrał dwa 
mMiljony dolarów. Nie zepsuło mu to 

dynajmniej humoru. Nawet zapłacił 
rzegraną i to w gotówce, srebrem. 
Nusiano sprowadzić samochody cięża- 

Iowe, aby zainkasować wygraną. Trze 
a podkreślić, że Czang zawsze pła- 

Cił swoje długi. Także i po swojej klę 
Sce to czyni, To też na ogół nie można 

® lu odmówić pewnej rubasznej uczci- 
ości. 

* * 

Kięskę swoją na polu bitwy za- 
Wwdzięcza Czang przedewszystkiem de 
moralizacji śród swoich oficerów i bra 

| kowi dyscypliny w szeregach. Ofice- 
iwie oddawali się nałogowi palenia 
ium. Czasem, gdy nadchodziła pil- 

| a depesza z kwatery głównej nie mo- 
być doręczona, ponieważ dany ge- 

Nerał wydał kategoryczny rozkaz, by 
Nie przeszkadzano mu do południa, W 
Międzyczasie powinien był być może 

, Przedsięwzięty atak lub inna jakaś ope 
Tacja strategiczna. Wszystko musia- 
0 być odłożone, gdyż sztab Czanga 
zebywał w krainie złud opiumowych 

acjonalistyczne wojska  zwycię- 
sko posuwały się ku północy. Czang 
usuwał się kolejno z Tsian, Tsianfu i 
szeregu innych ważnych strategicznie 
punktów. Zdawał sobie dokładnie spra 
wę z tego, że jega dni jako wodza są 
policzone. Gdy zbliżał się moment de- 

*   
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KURJER GOSPODKKC 
W sprawie zbytu produkcji 

zbożem tworzy dzisiaj w Niemczech 
„Getreide Industrie Comissions A. G.“ 
łącznie z dawnym koncernem Scheuera 
pryjęta przez Centralną Kasę Spółdziel 
ni t.zw. „Preussenkasse* i „Renten- 
bank“. Tranzakcje załatwia ona komi- 
sowo —( 1/2 — 3/4 proc.) i opano- 
wuje po dziś dzień 3/4 obrotów zbo- 
żem w Niemczech, a bezwzględnie w 
zupełności niemiecki handel zagranicz- 
ny zbożem. 

Następnie inż. Okoniewski wylicza 
zabiegi jakie w tym kierunku były 
przedsiębrane w Polsce. Otóż na czoło 
tych starań postawić można organiza- 
cję Syndykatu Polskich Eksporterów 
Trzedy i Bydła, który przyczynia się w 
znacznej mierze do racjonalizacji ilo- 
ściowej.  Racjonalizację jakościową 
wziął na siebie Polski Związek Bekono 
wy, który przeprowadza dobrowolnie 
standaryzację polskiego bekonu. Dalej 
odnotować należy powstanie Związku 
Eksporterów szczeciny i szereg innych 
placówek spółdzielczych. 

Zabiegi te są jeszcze w stadjum re- 
alizowania się, przytem główne wyty- 
czne wymagają jednak omówienia i 
sciślejszej analizy co do ich racjonal- 
ności. ha. 

KRO 
  

NIEDZIELA 

18 Dziś Wschód s. g. 3 m. 58 

H..eny Zach. 8. o g, 18 m. 46 
jutro 

„ Benigny | 

Spostrzeżenie meteorołogiczne Zakładu 

Meteorologji U. S. B. 
z dnia 17 VIII. 1929 r 

Cišnienie J 
średnie w m] 09 

Temperatura 220 
średnia | T 

Opad za do- ) 
bę w mm. | 

1 

Wiatr ! iowy przeważający | Południowy 

Uwagi:  pozodnie. 
Maximum za dobę + 13% 

Minimum za dobę +- 28 C 

Tenaencja barometryczna: bez zmian. 

URZĘDOWA 
— Powrót do pracy p. wojewody. P. wo 

jewoda Raczkiewicz po powrocie z urlopu 
wypoczynkowego objął wczoraj urzędowa- 
nie. W dniu tym odbył p. wojewoda konfe- 
rencję z iaszekikati wydziałów Urzędu Wo 

jewódzkiego,: którzy składali sprawozdania 
z przebiegu aktualnych zagadnień na tereme 
województwa w czasie nieobecności p. wo- 
jewody. . 

Następnie odbył p. wojewoda konferencję 
w sprawach granicznych z dowódcą 6 bry- 
gady KOP płk. Korewo. 

— Audjencje u p. wojewody. W dniu 
wczorajszym przyjęci byli przez pana wo- 
jewodę b. prezes [zby Skarbowej p. Jan Ma- 
lecki, który złożył wizytę pożegnalną w 
związku z ustąpieniem ze stanowiska pre- 
zesa Izby oraz nowomianowany prezes p. 
Ratyński. 

— Koniiskata,„Naszej Żiźni*. Starostwo 
Grodzkie zajęło Nr. 239 czasopisma rosyj- 
skiego „Nasza ŻiŹŃ* za umieszczenie arty- 
kułu p. t. „Wieści z Galicji" jako zawiera- 
jącego cechy przestępstwa przewidzianego 
w art. 1 rozporz. Prezydenta Rzp. Polskiej 
o rozpowszechnianiu fałszywych wiadomo- 
ści i o zniewagach. 

Sprawa skierowana została do prokura- 
tora przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. 

— Zatwierdzenie konfiskaty. Wil. Sąd 
Okręgowy na posiedzeniu gospodarczem za- 
twierdził areszt czasopisma białoruskiego 
„Šwiet“ Nr. 6 i 7. 

— Prezes Izby Kontroli Państwa w Wil 
nie p. Jan Pietraszewski powrócił z urlopu 
wypoczynkowego i objął urzędowanie. 

! (o) Powrót z urłopu. Dnia 19 sier- 
pnia wraca z urlopu wypoczynkowego i о- | nina 

cydującej bitwy, Czang urządził dla 
wszystkich swoich „żon* wielki ban- 
kiet. Ludzie, którzy bywali w jego pa- 
łacu, twierdzą, że pomiędzy temi „żo- 
nami“ byly kobiety wszystkich ras i 
narodowości: żółte, bronzowe, czarne, 
białe. Na ów bankiet zjawiły się wszy- 
stkie w najpiękniejszych klejnotach z 
pękami kwiatów we włosach. Generał 
był jedynym mężczyzną przy stole. 
Przybył w mundurze galowym, ozdo- 
biony orderem „Złotej jesieni”, w skó- 
rze tygrysiej, zarzuconej na ramionach 
Nastroju jednak nie było, mimo weso- 
łej muzyki, wykwintnych dań i óbfi- 
tości wyborowych trunków. Żony prze 
czuwały katastrofę. 

* * * 

Czang poniósł klęskę, jak się tego 
spodziewał. Ale śmierci nie szukał, jak 
zapowiadał. Śród bitwy pozostawił 
swoją armję własnemu losowi a sam 
w przebraniu schronił się na pokład 
statku i odpłynął do Portu Artura, na 
terytorjum wpływów japońskich. Za- 
mieszkał w Dalny. 

* * * 

Żołnierzy Czang niema dzisiaj — 
ale ma swoje żony i swoje miljony. W 
wolnych chwilach  przemyśliwa nad 
skutecznemi sposobami dojścia do no- 
wej władzy i nowej karjery wojennej. 

[LI W) 
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DL 
KRONIKA MIEJSCOWA 

— Wobec ostrego braku wagonów, bar- 
dzo boleśnie odczuwanego przez miejscowy 
przemysł i handel drzewny, który z tego po- 
wodu ponosił bardzo poważne straty, Izba 
P. - Handlowa w Wilnie zwróciła się telegra- 
ficznie do Ministerstwa Komunikacji z proś- 
bą o przedsięwzięcie doraźnych środków w 
celu polepszenia wytworzonej sytuacji. W 
odpowiedzi na telegram Izba otrzymała od 
Prezesa Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej za- 
wiadomienie, iż zgodnie z poleceniem Mini- 
sterstwa przydział platform dla Dyrekcji Wi 
leńskiej został zwiększony o 200 i że zezwolo 
no sprowadzać niemieckie platformy w par- 
tjach od 5 sztuk. i 

  

— Eksport kapusty kiszonej i ogórków 
do Francji. Izba Przemysłowo - Handlowa 
w Wilnie donosi, że według wymagań impor 
terów tamt., kapusta winna być biała, bardzo 
cienko krajana i przyprawiana tak, aby mo- 
gła się dobrze konserwować. Kwasność i 
słoność nie powinny być zbyt podkreśłone, 
albowiem Francuzi wolą kapustę średnio ki- 
szoną. 

Firmy, które mogą wchodzić w grę jako 
eksporterzy tych artykułów winny się zwró- 
cić do tut. Izby po informacje dodatkowe. 

— Eksport owoców. W związku z możli- 
wościami eksportu owocow z Polski do Nie- 
miec Izba P. - Handlowa w Wilnie donosi, 
że poza dotychczas istniejącemi dwoma sta- 
cjami granicznemi przejściowemi, przez któ- 
re powyższy produkt można eksportować do 
Niemiec, ostatnio, dzięki staraniom sfer han- 
dlowych została otwarta jeszcze stacja kon- 
trolna, a mianowicie w Krzyżu (Kreuz). Po- 
łożenie stacji Kreuz, leżącej na północy i 

pos ar] bardzo wygodne połączenie z 
erlinem i Szczecinem z jednej, z Poznaniem 

zaś z drugiej strony przyczyni się do wzmo- 
żenia eksportu z Polski, a w szczególności 
z woi. Poznańskiego. 

PEC PRZOD ETU 

bejmuję urzędowanie starostta pow. wileń- 
sko-troćki p. Jan Radwański. 

SAMORZĄDOWA. 

— (0) Uruchomienie przychodni prze- 
ciwjagliczych. Z dniem 1 września wydział 
powiatowy sejmiku wileńsko-trockiego uru- 
chomi przychodnie przeciwjaglicze w Wor- 
nianach i Olkienikach. p 

— (0) Szpitałnictwo w pow. Wileńsko- 
Trockim. jak się dowiadujemy, w _najbliż- 
szym czasie szpital sejmikowy w Trokach 
przejdzie pod zarząd wojewódzkiego wydzia 
łu zdrowia. Natomiast sejrhik zobowiązany 
jest uruchomić dwie lecznice w powiecie, 
które zostaną otwarte w Szumsku i Olkie- 
nikach. 

SZKOLNA 

— Dyrekcja gimnazjum Sióstr Nazare- 
tanek podaje do wiadomości, że egzamina 
wstępne do wszystkich klas z wyjątkiem 
VII i VIII REJA, rozpoczynają się dn. 
3-go września. Kancelarja szkolna od dnia 
16 sierpnia będzie czynna codziennie od 9 
do 12-ej godziny. 

— Liceum Handlowe i Liceum ogólno- 
kształcące im. Filomatów w Wilnie (z pra- 
wami szkół państwowych) przyjmują zapisy 
codziennie od godz. 12—2-ej (ul. Želigow- 
skiego 1 m. 2). Egzamina wstępne odbędą 
się dn. 3 września. Od kl. IV dla życzących 
wprowadza się równolegle gimnazjalny Kurs 
łaciny i matematyki. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win 
ny wykazać się świadectwem ukończenia 
6 klas szkoły średniej. 

— Kto chce kształcić dzieci bezpłatnie 
musi złożyć podanie. Funkcjonarjusze pań- 
stwowi kształcący dzieci w gimnazjach pry- 
watnych w Wilgie i ubiegający się o zwrot 
opłaty szkolnej za nie w roku 1929—30 win- 
ni wnieść podania o przyjęcie dzieci do 
dyrekcji gimnazjum właściwego typu do dn. 
28 sierpnia r. b. O ile we wskazaneem przez 
funkcjonarjusza gimnazjum państwowem 
miejsc nie będzie, Kuratorjum zastrzega So- 
bie umieszczenie kandydata w innem  gi- 
mnazjum tego samego typu. Zwrot opłat 
za dzieci kształcące się poza Wilnem będzie 
dokonywany bez zaświadczeń o braku 
miejsc w gimnazjach państwowych. 

Roczne kursa handlowe w Wilnie. 
Zarząd powyższych kursów, egzystujących 
od r. 1919, zawiadamia iż zapisy na kursy 
na rok bieżący przyjmuje sekretarjat kur- 
sów w godz. 5—7 p.p. w lokalu szkoły pi- 
sania na maszynach przy ul. Mickiewicza 22 
m. 5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w 
godz. od 6—9 wiecz. ' Program obejmuje 
następujące przedmioty: Buchalterja: ogól- 
no-handlowa, bankowa, przemysłowa. Aryt- 
metyka handlowa, korespondencja i biuro- 
wość, nauka o handlu, stenografja, nauka 
pisania na maszynach oraz języki: angielski, 
francuski i Niemiecki. 

Przedszkole Koła Pol. Mac. Szkol. 
nej. Od szeregu lat Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej im. T. Kościuszki prowadzi przed- 
szkole, dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat, pod 
kierownictwem fachowo doświadczonej wy- 
chowawczyni. 

Na rok szkolny 1929—30 przyjmują się 
zapisy dzieci codziennie od godz. 5 do 8 
wiecz. przy uł. Turgielskiej Nr. 12 

RÓŻNE 

— Dziennikarze zagraniczni w Wiinie. 
W dniu 22 b. m. przybywa do Wilna wy- 
cieczka dziennikarzy estońskich, którzy zwie 

dzili P,W.K, i obecnie wracają do Estonii. 
W piątek 23-go przybywają dziennikarze ru- 
muńscy w liczbie dwudziestu — Obydwie 
wycieczki będą w Wilnie po jednym dniu. 

— Projekt białorutenizacji Cerkwi. 
Na posiedzeniu k nsystorza prawo- 
sławnego w Wilnie, członek konsysto- 
rza duchowny prawosławny Kraskow- 
ski złożył wniosek o dokonanie białoru 
tenizacji Cerkwi prawosł. na Nowym 
Świecie. przy której to cerkwi, w domu 
cerkiewnym mieści się. powszechna 
VII klasowa szkoła z białoruskim języ- 
kiem wykładowym. 

Jak wiadomo na Nowym Świecie 
był bardzo liczny hurtok Białoruskiej 
robotniczo-sielańskiej hromady, człon- 
kowie którego po zlikwidowaniu Hro- 
mady weszli w skład nowo-świeckiej 
kooperatywy. W chwili obecnej zarząd 
kooperatywv nawoświeckiej zorgani- 
zował w lokalu redakcji komunistycz- 
nego białoruskiego pisma humory- 
stycznego „Małanka* przy ul. Hetmań- 
skiej bibljoteke—czytelnię, którą czę- 
sto odwiedzają posłowie białoruskiego 
robotniczo-sielańskiego klubu Woly-- 
niec, Dworczanin i Grecki. 

Dotychczas w Wilnie zwolennikiem 
białorutenizacji Cerkwi prawosławnej 

  

Okres życia. ludak ego 
Od p. Władysława Wysockiego, 

Dyrektora oddziału wileńskiego Towa- 
rzystwa Akcyjnego Ubezpieczeń „Vi- 
ta" w Warszawie otrzymujemy cieka- 
we dane statystyczne dotyczące życia 
ludzkiego, które ze względu na zrozu- 
miałe zainteresowanie, jakie wywołać 
mogą wśród czytelników, zamieszcza- 
my. 

Każdy człowiek wie, że musi umrzeć 
lecz żaden człowiek nie wie, kiedy na- 
dejdzie czas pożegnania się z tym 
światem. 

Problem okresu życia ludzkiego 
zajmował już nieraz uczonych kuli zie 
mskiej. 

Statystyka ludności liczy przecięt- 
nie okres życia ludzkiego na lat 30, 
ponieważ największy procent śmiertel 
ności u ludzi, przypada w latach dzie- 
cięcych. 

Znakčinici lekarze świata uważaja 
naprzykład, że każdy rok przeżyty po 
pięćdziesiątce jest wprost człowiekowi 
darowany, gdyż organizm ludzki w 
tym okresie czasu, wyczerpany jest 
przez pracę, chorobę, niehygjeniczne 
życie, wódkę, tytoń etc. etc. 

Matematycy i statystycy celem о- 
trzymania możliwie jaknajdokładniej- 
szej przeciętnej życia człowieka, skon 
struowali wykazy i obliczenia zwane 
tablicami śmiertelności. Ponieważ tabli 
ce te są bardzo ciekawe i pouczające, 
poświęćmy im minutę czasu. + 

Weźmy naprzykład jakąś grupę 
ludzi zdrowych zbadanych przez leka- 
rzy, a mianowicie 100 osób dwudzie- 
stoletnich, 100 osób trzydziestoletnich 
100 osób czterdziestoletnich, 100 osób 
pięćdziesięcioletnich i 100 osób sześć- 
dziesizcioletnich. Zobaczymy teraz, co 
się stanie z każdą tą grupą po latach 
15,720,30 i t.d. 
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20-letnia 6 9 13 19 

30 letnia. 10 19 26 36 

40 letnia 20 30 43 60 

50-letnia 28 52 70 83 

60-letnia 63 | 86 11 98       
Uważny czytelnik tych słów i cyfr 

zobaczy z przerażeniem, że z grupy 
naprzykład 30-letniej na osób 100 u- 
miera 26, mając lat 55— a więc co 
4-ty człowiek. 

Czy nie powinieneś czytelniku za- 
stanowić się i powiedzieć sobie — a 
może ja będę tym czwartym? 

Oczywiście przeciwko Śmierci nic 
poradzić nie można, lecz nauka w po- 
łączeniu z finansami Towarzystwa U- 
bezpieczeń na życie, które nie mogąc 
przeciwdziałać śmierci, zapobiegają, a- 
by rodzina żywiciela, po jego Śmierci 
nie znalazła się. w nędzy, lub też, gdyż 
nie będzie „tym czwartym” i przeżyje 
towarzyszy swej grupy, mógł cieszyć 
się owocami swej pracy i oszczędności 

był tylko jeden duchowny prawosław- 
ny znany z procesu białoruskiej hro- 
mady Kowsz. Wniosek członka konsy- 
storza duchownego Kraskowskiego o 
białorutenizacji Cerkwi prawosławnej 
na. Nowym Świecie wywołał ogromne 
wrażenie wśród działaczy politycznych 
białoruskich i posłów. 

Wśród części posłów białoruskich 
powstał projekt stworzenia w Wilnie 
katedry biskupa białoruskiego, na sta- 
nowisko którego mają zamiar wysta- 
wić kandydaturę duchownego  Kra- 
skowskiego, który jest przychylnie 
usposobiony do sprawy białoruteniza- 
cii Cerkwi prawosławnej. 

Dotychczas sprawa stworzenia w 
Wilnie katedry biskupa białoruskiego 
nie była aktualną z powodu braku od- 
powiedniego kandydata wśród ducho- 
wieństwa prawosławnego w Polsce. 

— Wybory do Rąadv Kasy 
Chorych m. Wilna odbędą się 29 
września b r. Wybranych ma być 48 
delsgatów z grupy: ubezpieczonych 
i tyluž zastępców oraz 24 delega- 
tów z grupy pracodawców i tyluż za- 
stępców. Obecnie do dn. 8 września 
b. r. wł. będą przyjmowane przez 
Zarząd Kasy listy kandydatów, przy- 
czem od kandydatów będą wymaga" 
ne, stosownie do przepisów wybor- 
czych, następujące dowody: 1) oświad- 
czenie, że przyjmuje kandydaturę oraz 
2) poświadczenie władz administra- 
cyjnych, że kandydat jest obywatelem 
Rzplitej Polskiej i nie utracił na mo- 
cy wyroku sądowego zdolności pia- 
stowania urzędów publicznych, jak 
również nie został ograniczony w pra- 
wie rozporządzania swym majątkiem. 

— Dalszy ciąg lustracyj sani- 
tarnych. W dalszym ciągu przepro- 
wadzonej lustracji Naczelnik Wydz. 
Zdrowia Urz. Wojew., zast. Starosty 
Grodzkiego oraz lekarze starostwa i 
Magi-tratu dokonali oględzin hotelu i 
restauracji Europa oraz zakładu iry- 
zjerskiego przy tymże lokalu. 

Na usunięcie stwierdzonych uste- 
rek komisja wyznaczyła odpowiednie 
terminy. 

— Konterencja piekarzy wi- 
leńskich w sprawie opracowania 
nowej umowy zbiorowej. W dniu 
jutrzejszym odbędzie się konierencja 
przedstawicieli pracodawców piekarzy 
i przedstawicieli związku zawodowego 
celem opracowania nowego tekstu 
umowy zbiorowej gdyż chrześcijański 
związek zawodowy piekarzy postano- 

wił domagać się rewizji tej umowy 
jako nieodpowiadającej warunkom 
obecnym. 

Wilki napadają na bydła 
W lasach zabłudowskich pojawili się wilki, które wypadają na pola i porywają 

bydło. 
Koto wsi Zawyki wilki zagryzły krowę gospodarza jana Korzama. 

KS k a a i WSZW W TAKEN 

CHODZĘ PO MIEŚCIE.. 

  

  

TYM RAZEM NIE O MAGISTRACIE 
W ostatnich czasach ten i ów z moich 

łaskawych czytelników przekonać się mógł, 
że osobiście mało chodzę po mieście. Ro- 
bią to za mnie moi sympatyczni korespon- 
denci, którym, podobnie jak mnie, zależy 
na normalnem życiu i rozwoju Wilna. 

Niema prawie dnia, abym z którejś 
części naszego grodu. nie otrzymał kilku 
słów informacji na temat jakiejś anomalji, 
jakiegoś dziwadła, które aż się prosi o opis. 

est właśnie zadaniem mojej skromnej 
w „ŚSłowie* rubryczki zbieranie takich rze- 
czy, a od siebie nawiasem dodam, jest mo- 
jem szczerem zadowołeniem, że sprawami 
naszego zamierającego miasta coraz szer- 

rozkradzeniem ich, ustanowiła stałe stróżo- 
wanie przy nich w ciągu 24 godzin na do- 
bę i Biż właśnie 8 miesięcy". 

„Zabawa ta kosztowała skarb Państwa 
pewno ze dwa tysiące złotych, a nikomu 
nie przyszło do głowy, żeby deski zamiast 
na ulicy zostawiać, schować za płotem od- 
ległej o kilkanaście metrów, posesji kolejo- 
wej!” 

Nie można odmówić słuszności, od po- 
czątku do końca, naszemu przygodnemu ko- 
respondentowi. 

Sprawa, którą poruszył, jest ponadto 
dość sensacyjną. Jakto? więc na to aby do- 
pilnować kupy desek, wartych kilkaset zło- 

  

    

  

sze grono ludzi się interesuje, coraz Szer- 
sze grono Wilnian z obecnym stanem rze- 
czy godzić się nie chce. 

"o jedno już dobry znak stanowi i 
weselej każe w przyszłość patrzeć. 

Dziękuję więc mym łaskawym  infor- 
matorom za dotychczasową współpracę i 
proszę o dalszą. 

Tym razem list od mieszkańca okolic 
Mostu Raduńskiego. 

Pisze mi pan... (nazwiska wyczytać nie 
mogę): z: 

„W swych przechadzkach po Wilnie, 
niech pan zajrzy na zbieg ulic Kolejowej, 
Piłsudskiego i W. Stefanskiej. W roku zesz- 
łym Dyrekcja kolejowa prowadziła tam ro- 
boty kanalizacyjne na odcinku 200 metrów". 

„Nie skończywszy tych robót zostawio- 
no ulicę rozkopaną, zatarasowaną dla ru- 
chu, a na niej z dziesięć wozów desek*. 

„Otóż te właśnie deski przeleżały z 
osiem miesięcy, a Dyrekcja w obawie przed 

ATS PEZET R BOSKO TOT BO POPOWA RAE. TOYO RA CZREROZEZZERCDRZĄCE, 

— Biuro pracy dla bezrobotnych kup- 
ców. Na ostatniem posiedzeniu Zarządu Zw. 
kupców żydowskich postanowiono urucho- 
mić biuro pracy, które ma się zająć znale- 
zieniem pracy dla bezrobotnych kupców. 
Postanowiono również założyć kasę pośmier- 
tną. 

S — Badania wytwórni lodów. Komisje 
sanitarne przystąpią w najbliższym czasie 
do lustracji wytwórni lodów, ponieważ zda- 
rzają się wypadki robienia lodów przez sa- 
mych sklepikarzy w warunkach antysanitar- 
nych co nie może być tolerowane. Е 

— Požegnanie p. T. Boruckiego. Wie- 
czorem 15 b. m. grono osób z pośród wszy- 
stkich sfer naszego społeczeństwa żegnało 
w Klubie Szlacheckim, wyjeżdżającego do 
Częstochowy wicedyrektora tutejszego od- 
działu Banku Polskiego p. T. Boruckiego. 

W licznych przemówieniach wyrażano 
żal z powodu straty jaką ponosi Wilno z 
racji wyjazdu p. Boruckiego, który zawdzię- 
czając - wielkiej fachowości i znajomości 
warunków miejscowych oraz osobistym za- 
ietom charakteru zdobył sobie głęboki sza- 
cunek i szczerą sympatję Wilna. 

W liczbie zebranych zauważyliśmy m. 
in. p. p. A. Babiańskiego — przedstawiciela 
Kola Žiemian z. kowieńskiej, Z. Ruszczyca 
— prezesa stow. Roln. inż. |. Łastowskiego, 
mec. W. Łuczyńskiego, wicedyrektora M. Mił 
kowskiego i T. Miśkiewicza,, R. Rucińskiego 
— prezesa Izby Przem. Handlowej. 

— Harcerze poznańscy zwiedzają Łotwę. 
W Ignalinie na terenie KOP przebywa kurs 
techniczny z chorągwi poznańskiej ZHP w 
sile około 100 harcerzy. Wzięli oni udział 
w dniu 15 bm. w swięcie żołnierza polskie- 
go w Ignalinie. Następnie udają się na Ło- 
twę do WÓZ i w drodze powrotnej 
zwiedzą Wilno i Warszawę. Uczęstnicy kur- 
su są to przeważnie kierownicy drużyn z 
całej chorągwi poznańskiej pod przewodnic- 
twem harcmistrza Žakowskiego. 

NADESLANE 

Stawy karpiowe, nowo-założone, goto- 
we, całego obszaru 590 ha do sprzedania. 
Cena 430.000 zł. z tego na  hypotetce 
100.000 zł. Roczny dochód 100—200 tysięcy 
zł. gwarantuje biuro techniczne zakładania 
stawów. Oferty pod „lchtiolog* do biura 
ogłoszeń ,„„PPar* Lwów, Akademicka 14. 

— Wieczory w „Polonii*. Wilno, ja- 
ko ośrodek kraju o pięknej przeszłości po- 
siada ustalone ramy życia. Wilno -to cent- 
rum przedewszystkiem życia elity inteligen- 
cji, zamieszkującej ziemie północno-wschod- 
nie Rzeczypospolitej Kto przybywa do Wil- 
na, zgóry liczy na miłe spędzenie w niem 
chwil. 

W ostatnich czasach nieodzownym miej- 
scem Odwiedzin przyjezdnych do Wilna, 
zwłaszcza ze sfer ziemiańskich — jest Re- 
stauracja „Polonja*. „Polonja* jest je- 
dynym lokalem rozrywki, gdzie 
widzimy najlepsze towarzystwo.  Lo- 
kal piękny, niemalże stylowy, bez gabi- 
netów i skrytek — i wszystko, co się w 
niem wewnątrz dzieje nosi cechy wzoro- 
wego życia towarzyskiego. Orkiestra pierw- 
szorzędna, produkcje taneczne w czasie 
kolacyj, utrzymane na wysokim poziomie 
artystycznym, kuchnia doborowa i tania, 
obsługa grzeczna i skrzętna oto walory; 
dzięki którym „Polonja*—staje się poniekąd 
reprezentacyjną restauracją Wilna--i dlate- 
go godna jest zewszechmiar uwagi za- 
równo zasiedziałych tutaj bywalców restau- 
racyjnych, jak 1 wszystkich przyjezdnych, 
a przedewszystkiem krajowców. „Polonja“ 
jest jedyną restauracją, w której wieczora- 
mi dwa razy w tygodniu odbywa się trans- 
misja orkiestry do Polskiego Radja. Orkie - 
strą dyryguje znany muzyk p. L. Dimantt. 

TEATR I MUZYKA 
— Występy Marji  Balcerkiewiczówny. 

Najszczęśliwszym z autorów polskich jest 
stanowczo Stefan Kiedrzyński. Jego sztuki 
są niewyczerpaną skarbnicą aktualności, 
dowcipu, ekscentryczności, to też publicz- 
ność na jego sztukach bawiąc się wybornie 
nie szczędzi mu swych względów; gdy tyl- 
ko na afiszu jest Stefan Kied_rzyński, — 

tych, trzeba wydać kilka tysięcy? 
Ktoś tu nie jest w porządku. 

marnotrawi pieniądze. 
Chcąc się przekonać, jak wyglądają te 

„wartošciowe“ deski, wysłałem mego foto- 
grafa, pana Modesta. 

Ktoś tu 

Pojechał, sfotografował i swą pracę 
przywiózł. Właśnie reprodukujemy ją dzi- 
siaj. В 

Okazuje się, że deski leżały istotnie, 
zmiłowania Boskiego oczekując. 

I doczekały się, że je z dawnego 
miejsca ruszono, przeniesiono o kilkadzie- 
siąt metrów dalej, gdzie robotom kanaliza- 
cyjnym w dalszym ciągu służą. 

Właśnie fotografja nasza to nowe miej- 
sce przedstawia. 

eraz jest taka sprawa: Lato kończy 
się. Domniemanie z jego końcem, skończą 

się OBA kanalizacyjne koło Mostu Raduń- 
skiego. Ciekawe czy i tej GH kupa desek 
strzeżona będzie w ciągu kilku miesięcy, 
kosztem kilkunastu setek złotych, czy też 
nie. 

Ano, zobaczymy. Mik. 

  

Trzech komunistów dostało się 
za kraty więzienne. 

Równocześnie z powstaniem „Hra- 
mady'' na terenie pow. dziśnieńskiego, 
agenci, nasłani przez mińskie G.P.U. 
rozpoczęli  wamożoną _ działalność 
komunistyczną  Śród miejscowych 
mas włościańskich pod hasłem oder- 
wania ziem północno-wschodnich od 
Rzeczypospolitej. 

Po dłuższej obserwacji aresztowa- 
0 czołowych prowodyrów: Ant. Cze- 
czukowicza, założyciela jaczejki ko- 
munistyczne i we wsi Czeczuki, Wł. 
Misjula, założyciela jaczejki w zaść. 
Mieżniki i Al. Miechowicza, twórcy 
„rejkomu* we wsi Pliszki oraz 25 
innych, których udział w pracy komu- 
nistycznej znany był policji. 

Sąd Okręgowyj skazał: Wł. Mi- 
siula na 2 lata, A. Miechowicza na 
1i pół roku i Czeczukowicza na 6 
mies. więzienia z zawieszeniem k ry 
na dwa lata. Pozestałych Sąd unie- 
winnił, 

Sąd Apelacyjny wyrok ten zatwier- 
dził. 

TAJEMNICA UROCZYSKA „DUBRÓWKA* 

Są przestępstwa tak tajemnicze, że ani 
spryt wywiadowców, ani węch czworonoż- 
nych Pinckerton'ów nie są w stanie wy- 
świetlić sprawy i zbrodniarz uchodzi przed 
karzącą ręką sprawiedliwości. 

Bywa jeszcze gorzej w wypadkach, 
kiedy za winy anonimowego przestępcy cier- 
pi niewinnie ktoś, na kogo padło podejrze- 
nie. 

W takiej Sytuacji znalazł się włościanin 
Sergjusz Sawicki, oskarżony o morderstwo. 

W styczniu r. ub. w lesie — uroczysku 
„Dubrėwka“ znaleziono gajowego J. Kup- 
czyka zamordowanego z ukrycia. 

Ktoś, komu zapewne przeszkadzał ener- 
giczny gajowy, strzelił z ukrycia. || 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 
strzelał myśliwy, gdyż ekspertyza lekarska 
wykazała niezbicie ślady naboju myśliwskie- 
go. W tym kierunku poszło też śledztwo 
i w rezultacie za kraty więzienne dostał się 
Sawicki — znany kłusownik. Sąd Okręgowy 
poszedł też po tej linji i uznawszy wi- 
ckiego winnym skazał go na 10 lat więzie- 
nia ciężkiego. е 

W Sądzie Apelacyjnym, do którego od- 
wołał się zasądzony sprawa przybrała zgo- 
ła inny obrót. 

Okazało się, że poszlaki przeciwko Sa- 
wickiemu są niezbyt ważkie. Obok lasu, w 
którym dokonano zabójstwa znajdowały 
się lasy ks. Druckiego-Lubeckiego i rządo- 
we, a w Obu z nich gajowemi byli krewni 
Sawickiego, co umożliwiało mu polowanie 
bez zbytniego ryzyka. Pozatem stosunek 
Sawickiego do zamordowanego nie był zły. 

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do 
skazania Sawickiego i rehabilitował go cał- 
kowicie. 

Teatr jest pełny. Cóż dopiero, gdy afisz 
OODORAA takie nazwiska aktorskie jak Pu- 
rzycki, Wyrwicz Wichrowski, Malinowski z 
uroczym gościem Marją Balcerkiewiczówną 
na czele, wtedy publiczność ma prawdziwą 
biesiadę artystyczną. 

‚ „Miłość bez grosza* Ostatnią sztuką 
którą Teatr Polski zakończy 9 rok swej 
działalności artystycznej będzie najnowsza 
komedja St. Kiedrzvńskiego „Miłość bez 
grosza, która w sezonie bieżącym w Tea- 
trze Małym w Warszawie była grana prze- 
szło 100 W. z rzędu. Świętną rolę Wita- 
minki gra Marja Balcerkiewiczówna.



  

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Miejskie — Panienka z  objekty” 
wem. > 

Heljos — Awantury miłosne. оМИ 

Lux — Tułaczka księżny Trubeckiej. 
Wanda — Płomienne Noce. 
Polonja — Puszka Pandory. 
Piccadilly — Cyrkówka Rita. A 

Kino Kol. „Ognisko“ — Most Śmierci. 

Światowid — Chińska Papuga. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Na marginesie nadużyć w 

Aptece miejskiej. Przed czteremala- 

ty jeden z pracowników Apteki Miej- 

skiej w Wilnie p. Soroko złożył w 

Magistracie oświadczenie wskazujące 

na nadużycia popełniane w aptece 

przez kierownika jej p. Szutowicza. | 

Magistrat delegował do apteki 

specjalną komisję, która w rezultacie 

swoich prac orzekła, że żadnych na- 

dużyć nie było, W związku z tem p. 

Soroxo został wydalony z apteki. _ 

Jednym z członków wspomnianej 

komisji był b. kierownik apteki Kasy 

Chorych m. Wilaa p. Stefanowski. 

Obecnie kiedy kwestja nadużyć w 

Aptece Miejskiej wypłynęła w całej 

swojej okazałości znów powołdno 

komisję rzeczoznawców celem spraw- 

dzenia działalności kierownika apteki 

p. Szutowicza. W skład tej komisji 

wszedł znów p. Steianowski. Rzecz 

jasna, że przeciwko p.Stefanowskiemu 

nikt nic powiedzieć nie może, jedriak 

z uwagi/na omyłkę, jaką popełniła 

komisja badająca przed kilku laty 

stan apteki należało by obecną komi: 

sję skompletować w ten sposób, aby 

tego rodzaju omyłki nie mogły mieć 

miejjsca, i dlatego p. Stefanowski nie 

pow nien być w jej składzie. i 

— (c) Znaczna kradzież. Onegdaj w 

dzień podczas nieobecności domowników 

do mieszkania przedsiębiorcy leśnego Aro- 

na Rubina, zamieszkałego przy ul. W. Ste- 

fańskiej 32 dostali się złodzieje 1 skradli fu- 

tro karakułowe oraz męskie na tchórzach i 

zastawę stołową ogólnej wartości 6200 zt. 

Ponadto złodzieje zabrali biżute rję będącą 

własnością służącej Rubina — Anieli Ste 

reders wartość biżuterji wynosi 200 zł. 

— Pożar. Z powodu zbytniego napale- 

nia w piecu zajęło się drzewo ułożone W 

składziku mieszczącym się na 1 piętrze przy 

ulicy Straszuna 12. Pożar w szybkim cza- 

sie został zlikwidowany. ak 

—(c) Za dobę zanotowano w mieście 

65 wypadków: 12 kradzieży, (2 wykryte), 

30 przekroczeń administracyjnych, 12 zakłó- 

ceń spokoju i t. d. 

Wa srebrnym ekranie 

„AWANTURY MIŁOSNE* w HELJOSIE. 

, Jedzie sobie pierwszą klasą pociągu 

kurjerskiego panna Thompson, córka jakie- 

goś amerykańskiego „króla gumy”. 

Panna 1 а ‹ 

wego lądu. Ubiera się kraciasto, żuje gumę, 

nosi wielkie okulary w kościanej oprawie. 

wiezie z sobą z dziesięć waliz, pieska i ksią- 

żeczkę czekową. Pozatem podróżuje bez 

specjalnego celu. * ; 

o a Eėrejė tam ze stacyj wsiada do 

przedziału panny Thompson elegancki mło- 

dy człowiek a panna Thompson zakochuje 

się w nim, co się nazywa „od pierwszego 

wejrzenia”. * SOA: В 
Ale młody człowiek jest nieczułym na 

wdzięki amerykanki, wolno przypuszczać 

posażnej jedynaczki swego zasobnego w 

dołarki taty. 
| zaczyna się nieprawdopodobna walka 

Amerykanki o serce pięknego nieznajomego. 

Panna Thompson na głowie staje, że- 

by zainteresować swą osobą przedmiot 

swych dziewczęcych westchnień, no, а 2е 

obraz „Miłosne awantury'* jest komedją, po- 

myślnie muszącą się kończyć, więc się jej 

„to udaje. ' 

Rolę jegomościa z pociągu gra Harry 

Liedke a panny Thompson... dali Bóg: nie 
pamiętam. Kto to wreszcie może spamiętać 
nazwiska wszystkich pań z ekranu. 

Harry Liedke jest aktorem wyjątkowo 
sympatją publiczności  rozporządzającym. 

  

  

  

„ ROMUNT ` 

3) Na usitonnym Sziaku 
Powieść 

— Myśl pana o potrzebie pracy 

nad wychowaniem społeczeństwa jest 

słuszną, rzekł ks. Marek, ale sposób 

wskazany żadnego nieda wyniku. Gdy 

by podobne komitety porozumiewaw- 

cze były zdolne łagodzić przeciwieńst" 

wa, niemielibyśmy wojny. Wynik je- 
go rajeń byłby ten sam, co spółki bu- 
dowlanej Babel (pierwszej na świecie 
o jakiej wieści posiadamy): — po- 
mięszały się im języki i nierozumiał 
żaden głosu bliźniego swego i rozpro- 
szyli się po wszystkich krainach, — 

zapewne z wzajemną nienawiścią, gnie 

wem i goryczą w sercu. © czem mają 

radzić ludzie, którzy niedążą do wspól 

nego celu? * ; 

— Cel wspólny stworzyć należy, 

—odparł Wissygen, — pro publico 
bono. Ч 

— Pro publico bono zarznąć Ta- 

dzia, zaproponowałby lekarz wojsko- 

wy, który w okolicy agitację wywroto 

wą pi owadził —zawołał ks. Melchjo.r 

— Jak sobie przedstawiasz możli 

wość porozumienia bombistów rewo- 

lucyjnych ze związkiem rosyjskiego 

narodu? — spytał Łoknicki. 

„A ktoby chciał wszystkim dogodzić 
A, ktoby chciał wszystko pogodzić 
Zginie i niebędzie umiał w to ugo- 

dzić” — powiedziała Iwieniecka. 
— Bardzo żałuję, że niezdołałem 

państwu trafić da przekonania. Wnio- 

sek mój był wynikiem długich rozmy- 

ślań. Żal brzmiał w głosie 'Wissyge- 
na, gdy to mówił. ; 

— Lepiej jest dobrze pomyśleć, 

jak wcale niemyśleć, ozwał się Łok- 
nieki, — a lepiej wcale niemyśleć, jak 

głupio myśleć. 
Pan Tadzio czuł się zbolałym kry- 

tyką swego projektu, który poczytywał 
za pomysł nader szczęśliwy. Szorstka 
uwaga Łoknickiego przepełniła czarę 
jego cierpliwości. Zerwał się gniewny. 

— Panie prezesie, zawołał do ks. 
Marka, prosze mnie ochronić przed nie 

Thompson jest typową córą no- * 

Jest tak miły w swoich rolach amantów 
salonowych „na wesoło”, że się na niego z 
przyjemnością patrzy, razem z nim śmieje 
i weseli. 

Ale ma on jeden kłopot, mianowicie: 
stale i nieprzerwanie starzeje się. 

Na to niema rady ani sposobu. 
Harry Liedke z przed kilku lat i dziś, 

— to różnica. Jest smutne, ale niestety i 
nieuchronne także. 

„Awantury miłosne" zaprawne w taką 
rodzenkę jak Harry, zwabiają oczywiście 
sporo publiczności. Film jednak, jako taki, 
jest ani dobry, ani zły. Poprostu nijaki. 

Treści głębszej w nim nie znaleźć. 
Jest ona bardzo sztuczna i nieprawdo- 

podobna, ale wobec tego, że się akcja żywo 
toczy i... Liedke gra, jakoś wszystko zgrab- 
nie wychodzi. 

Wystawa natomiast dobra: staranna. 
Na pochwałę Heljosu muszę napisać, 

że już drugi, czy trzeci w nim z kolei, pro- 
gram mamy pozbawiony, tak wątpliwej war- 
tości urozmaicenia, jak obrazy „komiczne”, 
jedno lub dwuaktowe. 

Na ich miejsce pokazywano nam kilka 
naście dni temu widoki Alp, teraz znowu 
aktualności filmowe i trochę widoczków z 
Pienin z Dunajcem. 

Życzyć należy Dyrekcji Heljosu aby 
tego typu dodatki, jako stałe, wprowadziła 
u siebie. 

Jeśli może w tym względzie wypowia- 
dane, życzliwe uwagi, coś tu zdziałały, rad 
bardzo jeste m. Omega. 

EA OST НОИ WORK TRAOCECC 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
17 sierpnia 1929 r. 

Bewizy i waluty: 
Trmox. | Sors. Kupao 

Dolary 8,88,5 8,90,5 8,86,5 

Belgia 123.96, 124.27. 123,85, 
Kopenhaga 237,75, 238,35, 237,15, 
Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,22 358,12 356 32 

Londyn 43,24,5 43,35, 43.14. 
NowysYcrt 2,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,87, 3406, 34.79, 
Praga 26,38,5 26.45 26,32, 
Szwajcarja 171,52, 171.95, 171.09 
Stokholm 239,06 239,66 238,48 
Wiedeń 125,57, 125.88, 125,96, 
Włochy 46,63, 46,75 46.51, 
Marka niemiecka 212.33, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 114,75 — 116. 
5 proc. pożyczka  konwersyjna 48,—. 
6 proc. dolarewa 83. Stbilizacyjna 91,75. 
8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i Banku 
Roln.. obligacje B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. ziemskie 
dolarowe 86. 5 proc. warszawskie 53,50; 
8 proc. warsz. 67,75 - 68. 8 proc. Łodzi 
58,50. Siedlec 67. 8 proc. Kielec 56,50. 
10'proc. kolejowa 10250. Dolarówka 66,25 
—65— 65,25. 

Akcje: 

Bank Polski 166,—. Związek Spółek 
Zar. 78,50. Firley 51,50. Węgiel 67. Ostro- 
wiec 82,50 — 83. Rudzki 3,50. Staracho- 
wiec 26,75 36,50. klaberbusch 237. Spiess 
130. Lilpop 31,50— 31,25. Modrzejów 24,50 

BWT WENT АГИ АНО Ч А Ч i 
KOMU 

Niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić WPP. Klijentów, że z dniem 26 
czerwca 1929 r., całkowite urządzenie Fabryki Obuwia Mechaniczne- 

go „CEDA* przeszło na wyłączną własność 

Fabryki Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA“ 
Fabryka pozostaje pod osobistem kierownictwem 

byłego zarządcy fabryki „CEDA*. 

p. 

: p. B. Cetlina, 
Żywimy nadzieję, że wyroby 

uznanie ze strony WPP. 

RADJO 

Niedziela, dnia 18 sierpnia 1929 r. 

10.10-—- : Transmisja dzwonów katedral- 
nych i nabożeństwa z Katedry Wileńskiej. 
11,45—11.55: Wystawa Poznańska mówi. 
11,56—12,10: Transm. z Warsz. Sygnał czą- 
su, hejnał oraz komunikat meteorologiczny. 
12,10 15,10: Poranek muzyczny. Orkiestra 
pod dyr. Henryka Wynena. 16,00— 17,00 
Transm. z Warsz. Odczyty rolnicze: 17,00 
—18,35: Transm. z Warsz. Koncert popu- 
larny. 18,35 19,00: Bajeczki dla naimłod- 
szych opowie Zofja Tokarczykowa. 19,00 
19,20: Tygodniowy przegląd filmowy. 19 20 

19.45: Kukułka wileńska. 109,45—20.00: 
Program na dzień następny i sygnał czasu Z 
Warszawy. 20.05- 20.30: Słuchowisko we- 
sołe z Krakowa. 20,30 - 22,45: Audycja gra- 
mofonowa: „Carmen*—opera w czterech 
aktach G. Bizeta w wykonaniu orkiestry i 
solistów Opery Komicznej w Paryżu. Płyty 
firmy „His Masters Voice*. Transmisja z 
Salonu Philipsa w Wilnie. 22.45—23.45: 
Transm. z Warsz. Muzyka taneczna z 
„Oazy“. © 

Poniedziałek, dn. 19 sierpnia 1929 r. 
11.56—12.05: Sygnał cząsu z Warsz. i 

hejnał. 12.05—12.50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wystawa Poznańska mówi. 13,00— : 

Komunikat meteorologiczny z Warszawy. 
1655—17.15: Program dzienny, repertuar 
i chwilka litewska. 17.15—17.25: Chwilka 
strzelecka. 17.25-17.50: Audycja dla dzie- 
ci „Dzieciństwo wielkich polaków" — wygł. 
H. Markiewiczówna, 17,50—18.00: Wystawa 
Poznańska mówi. 18.00—19.00: Transm. z 
Warsz. Koncert orkiestry mandolinistów. 
19,00—19,25: Audycja wesoła p. t. „Pociąg 
Nr. 12% wyk. Zesp. Dram: Rozgł. Wil. 
19,25—19,50: Audycja recytącyjna. Poezje 
Tadeusza Żeromskiego wygł. Wacław Šci- 
bor. 19,50—20.00: Sygnał czasu z Warsz. i 
program na dzień następny. 20.05—20.30: 
Dyskusja o muzyce współczesnej „Djalog* 
Prelegenci: prof. Michał Józefowicz i Sta- 
nisław Węsławski. 20,30 — 22,00: Transm. 
koncertu międzynarodowego z Berlina. 
22.00—22.45: Transm. z Warsz. Komunikaty 
P:A.T. i inne. 22.45—23.45: Muzyka tanecz- 
na z restauracji „Polonja* w Wilnie. 

    

   

ją ładnie poło- 
Do wyna ęcia żona na za: 
mieściu Wilna posesja-willa muro- 
wana skł. się z 6 pokoi i kuchni, 
wozownia, stajnia i ogród owocowo- 
wąrzywny. Wygodna komunikacja 
autobusowa. Może być długoletnia 
dzierżawą. «Wa unki dogodne. Zgło- 
szenia: Ajencja „Polkres*, Królewska 
3, tel. 17-80. —0 
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Z poważaniem 
Fabryka Obuwia Mechanicznego 

„CETANJA“ S. A. A
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Przedstawicielstwo na Wileńszczyznę: 
F-ma B. RIMINI i J. POSWIAŃSKI, Wilno, Rudnicka 6, tel. 12-20. 

BŚ ub kd is uo ŠA ik dk U Aki Ai ks E 

parlamentarnemi wybrykami złego wy- 

chowania. — Trząsł się, — szabli by 

się chwycił i rąbał, gdyby ją miał pod 

ręką. ` 
— Ot, tobie i pojednawcza konie- 

rencja pokojowa — mruknął ks. Mel- 
chjor z uśmiechem. 

— Panie Tadeuszu, rzekł Marek, 
nietrzeba brać uwag podobnych do 
własnego serca, p. Łoknicki mówił 
przedmiotowo, bez chęci obrażenia 
kogo kólwiek, — Łoknicki skinął gło- 
wą — tout comprendre c'est tout par- 
doner. Chociaż... słowem tym nie na- 
leży nadawać zbyt przestronnego zna 
czenia, nielubię ich. To zwodniczy i 
zgubny paradoks umysłowej anarchji 

rodzic, to zdawkowa mądrość kłam- 
nych filozofów. Nieufam ludziom, któ- 
rzy wszystko rozumieć  mniemają i 
wszystko wybaczać pragną, gdy zło 
się krzewi bezkarnie. Kto wszystko 
wyrozumieć pragnie, stwarza sobie cha, 
os w głowie i kończy tem, że nic nie 
rozumie. 

Trzeba nam wybrać drogę do wyt 
kniętego celu. Jeden kierunek półno- 
cny wskazuje, drugi południe, trzeci 
wschód, czwarty zachód. Kłamny fi- 
lozof, który wszystko rozumieć mnie 
ma, błogosławi każdemu, choć trzech 
z nich napewno na bezdroża nas zwo 
dzi. 

Nastąpiła chwila milczenia, Iwie- 
niecka przemówiła z pewnem  wzru- 
szeniem. 

— Mnie się zdaje, 
część naszej narady  skończyliśmy. 

Dziękuję zebranym za ich ofiarność. 

Zasadnicza myśl, którą p. Wissygen 

poruszył nieda się rozwiązać, jakąś 

czarodziejską formułą. Praca nad jej 
rozwiązaniem trwać będzie z pokole- 
nia w pokolenie, póki ludzkość istnie- 
je. Przez nią ludzkość się doskonali. 
Ludzkość ta wieki, człowiek to chwila. 
Chwila postępu wieków wzrokiem cie 
lesnym niedojrzy. Nie widzi, jak duch 
ludzki rośnie, mimo groźne wstrząśnie- 

nia, piekielne pożogi i skurcze boleś- 
ne — które są wynikiem upadku Wia- 
ry. 

Drogowskazem służyć nam winny 

że pierwszą 

Chrys tusowe nakazy — dla niedosko 
nałej natury ludzkiej, często trudne 
do wykonania. Chrońmy je w sercu i 
w pamięci, a one nas od wielu błędów 
i zboczeń zgubnych uchronią. Nauka 
Jego, dobrze pojęta, nietylko drogę do 
żywota wiecznego wskazuje lecz i pra- 
wa ładu na ziemi głosi. Najlepsi ludzie 
wszystkich czasów, zdrowy rozsądek 
mądrych ludzi skłaniają się ku celom 
przez Niego wskazanym. Pracujmy 
przedęwszystkiem nad  udoskonale- 
niem własnego ja. Udoskonalone pro- 
mieniować będzie na bliźnich. Na zie- 
mi bądźmy silni, by silnym był nasz 
kraj, nasza ojczyzna. Kochajmy ją w 
szerszym i Ściślejszym zakresie. 

A kraj swój kocha nie ten, kto się 
zachwyca swoistym krajobrazem, bal- 
samicznym rozkwitem wiosny, jesieni 
barwnym owocem, perłowym blas- 
ku lub wonną płomienistą zachodu, je 
no ten, kto również dba o dobro swych 
braci, odwiecznych synów tej samej 
ziemi, która i jemu jest matką. Po 
chwili milczenia Iwieniecka ciągnęła 
dalej. 

I cierpienie jest nieodłączną  czą- 
stką dziedzictwa człowieka, przezna- 
czoną mu przez wyższe  zrządzenia. 

Przez cierpienia i chwile radości 
ku lepszym dniom kroczyć będziemy, 
jeśli Miłość ewangeliczna będzie w 
nas żywą. To stara prawda — ale, 
jako słońca lepszem światłem, tak nikt 
jej, promienniejszą myślą, zastąpić nie 
zdoła. 

Skończyła. Uczucie, którego uprze- 
dnio księżna doznała, niewidzialna 0- 
becność Anioła śmierci, udzieliła się 
obecnym. Testamentu słowa słyszeli. 
W poważnym nastroju opuścili retek- 
tarz. Zostały tylko Iwieniecka z księ- 
żną. 

— Skończyliśmy dziś pracę, 
rzekła pierwsza z ulgą, a jutro do Mo- 
roczna! By wrócić skąd przyszłam. 
Błogosławione Imię Pana, że mi dał do 
konać. To koniec! 

— Nie mogę się z tą myśla pogo- 
dzić! 

— Wiara mężnie w oczy śmierci 
patrzyć uczy. Odchodzę. 

w 

  

Hiejski Klsematogra! 
Kulturalno -Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 17 do 21 sierpnia 1929r. włączni 

„Panienka 2 objektydem"“ 
Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: BEBE DANIELS ; NEIL HAMILTON. 
KLARENCE BADGER. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od g. ó-ej. W niedzie- 

lę i święta kasa czynna odg. 3 m. 30. Początek seansów od godziny 4-ej. 

ie będzie wyświetlayn iilm: 

n
o
 

Reżyserował 

  

KINO-TEATR | 

„HELIOS“ | Awantury 

Dziś premiera! Arcy-Sensacja Erotyczna! 
Niezrównany mistrz, ulubieniec publiczności 

i kobiet. 
Miłosne 

Harry Liedtke 
Zachwycający pikantny kino-romans z udziałem 2-ch wybitnych 
gwiazd LILJANY RAUSCH i MARKIZY de CASTELLI. Rewia toalet 

Wszęchświatowy rekord powodzenia! Seansy o godz 6, 8 i 10.15. 

w swej najnow= 
szej kreacji 

  

Kino - Teatr 

„ Światówii 
1. Mickiewicza 9.   u Nad program: wesołą 

  

UWADZE ROLNIKÓW! 
Zbliża się koniec żniwa, przeto już czas zakupić małe 

sieczkarni, małych młynków i t. @. 

Najlepsze SILNIKI NAFTOWE 

DEUTZ Mod. M.A. 
o 6 KM. 

silniczki dla młocarni, 

o 2 KM. 
o 4 KM. 

1430 zł. I 
1950 zł. | 08 KM: 
loko skłąd w Wilnie 

na dogodnych warunkach spłaty poleca 

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 

A. KAWENOKI, inżynier 
w Wilnie, ul. Wielka 66, tel. 

Firma egz. od 1874 r. 

jakości 

DOKTÓR ЗАННО PL ЧЕЛ IR GITANA 

4 LEKARZE pA.Blumowicz 
i AMA „Śr, | cyl, Przy” 

DOKTOR jęcie: Dd 9-1 13—7. 
Wilno, L. GIRSEERE : 

choroby + eneryczne ul. Wielka 21. 
syfilis i skórne. Iu. (Telel, 921). - 
WILEŃSKA 3, te- .. nowe 
lefon 567, Przyjmuje |  Mobieta-lL.ekarz 
od 10 do 1 i od 4 do 7 it. Zaldowiczowe 

KOBIECE, WENE- 

Doktór. Medycyny ON ŚW. 

A. GYMBLER 
LOW MOCZÓW. 
od 12--2 I Od 4—6, 

iboroby skórne, we-| ui. Mickjewicza 24, 
ueryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 

tel. 271. 

la, słońce górskie, 
5 termja.  Sollux. 

аее 3 9е КЕКАНОЕОБНТО Й 
W. 

    

  

E. SON Lekarz-Dentysta dr. 6. WÓŻE ae y 
weneryczne,  MOCZO- 
płciowe i skórne, ul. Sżyńska-Smolska 
Wileńska 7, tel. 1067. Choroby jamy ustnej. 
—- Plombowanie i usuwa 
M OR a. nA bez bółu. 

orcelanowe i złote 
Dr. PGPILSKI xorony. Sztaczne zę- 

ckoroby skórne i we- by. Wojskowym, u- 
aeryczne. Przyjmuje rzędnikom i uczącym 
od godz. 10 do li od się zniżka. Ofiarna 4 
$—7 p.p. W.bohulao- m. 5. Przyjmuje: od 
ka 2, róg Zawalne; 8—1 i od 4 -7. 

W.Z.P. Wydz. Zdr. Nr. 3 

  

— Chcę z tobą być do końca, po- 
jadę do Moroczna. 

—Nie, twoje miejsce teraz w Ćmie 
niu. Niech żywych pracę tworzy, ko- 
mu żyć jeszcze sądzono. — Iwieniecka 
mieszkała w Morocznie z bliską kre- 
wną i przyjaciółką, łączyły je rzadka 
jedność myśli, uczuć, dążeń i trud dłu 
goletniej pracy wspólnej. 

— Nie, powtórzyła |wieniecka z 
siłą, tobie do Ćmienia wracać trzeba, 
duchem będziesz ze mną. Moja sio- 
stra zamknie mi oczy. 

ROZDZIAŁ VXI. 

Dywan zachodnio - wschodni. 

W głuchą, mętną noc jesienną 
mknął powóz szybko z dworca kw 
Ćmieniowi — po dobrej drodze. Książe 
dbai o dobre drogi i umiał je w swo- 
jej okolicy w odpowiednim stanie u- 
trzymać. Ginwiłł i Rahoza spotkali na 
stacji rotmistrza Tobolenskiego, który 
przyjechał by zdać sprawę dowódcy z 
położenia pułku. Rahoza miał zupełną 
swobodę, spać lub rozmyślać — co 
mu więcej dogadzało, bo dla towarzy” 

szów podróży zdawał się  nieistnieć, 
pochłonięci byli rozmową o sprawach 
wojskowych, jemu zupełnie obcych. 
Pułkownik niebył zupełnie zadowolony 
z wiadomości, które mu rotmistrz przy 
wiózł szczególnie niepokoiły go wie- 
ści o zastępcy w dowództwie. On, So- 
łomin, któremu jako oficerowi ufał bez 
granic — dzielny, rozumny, zrównowa 
żony, miałby upaść na duchu, prze- 
stać wierzyć w zwycięstwo, — stał 
się defetystą? Może Tobolenskij się 
mylił... to miły kolega, niezły oficer, 
ale umysł jego lekki, choć żywy, a sąd 
bywa powierzchowny... Rozmawiali 
dalej, Rahoza dumał. 

Czytał kiedyś opis, podróży w ło- 
dzi podwodnej, jak płynęła śród pie- 
kielnych ciemności głębin oceanu. Po- 
wóz zanurzył się jak owa łódź w od- 
mety nocy. Przez okna nic niewidać, 
człowiek miewie czy lasem jedzi, czy 
polem, czy błotami, zdaje się gąszcz 
ciemności ruch hamuje, że przygniata 

  

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmoniji 

K. Dąbrowska. 
Wilno, ul. Niemiecka 3, m. 6, 

Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej z 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
KGROGEEGERDLARWZOGEDASENEKERCESWMUG 

sów. 
L E . 

ZP 43. 
—-—" Eminas 

Dziś! Ulubienica Wilna, bohaterka „Brudnych pieniędzy" ANNA MAY WONG oraz MARION NIXON 

w przepiękaym dramac e p. t. „CHIŃSKA PAPUUGĄ“* 

Uwaga! Aby każdy mógł ujrzeć najlepszą kreację prześlicznej chinki 
prosimy przychodzić na początki seansów. 

komedja. 

  

2790 zł. 

wa 

dla osoby samotnej. 

R POSADYJ й 

3200 zł. 

czy innym przemyśle 

i t. p. za utrzymanie 

Duży słoneczny 

Królewska 9 m. 4. 

Emeryt w sile 

nomista przyjmie w 

parę godzin zajęcia 

| dla dwojga osób, lub 

pokój do wynajęcia 

RESIZE I SIS A CZERNA 

1 

wieku, prawnik eko- 

majątku ziemskim 

jako doradca prawny 

odpowiednie honora- 
rjum. _ Administracja 
„Słowo”* dla Doradcy. 

Zo 

Poszukiwany 
Korespondent-buchal- 
ter z dobrą znajomoś- 
cią języka polskiego. 
Pierwszeństwo obez- 
nanym z branżą pa- 
pierniczą. Oferty do 

redakcji sub. [. K. 
—0 

WAWAWAW 
KOPKO | SPRZEDAŻ 

13-80. 

    

    

hittler-ladrejwa awaWAAA 
Lekarz-Dentysta Ava 
Mickiewicza 4 ARR PO: 

powróciła.  mochód taksówka, du- 
— ża kasa ogniotrwala, 

„pie, różne meble, pianino, 
2 kandelabry bronzo- 

BR AKOSZERII BB we styl rococo, żyran- 

SS EPP | 

dol duży bronzowy od- 

ikuszerkaŚmiałowska 

powiedni dla Kościo” 
ła, różne żyrandole 
elektryczne. Lombard 
Biskupia 12. —1 

| oraz Gabinet Kosme- 
ay usuwa zmar- Wysoko rasowe 

szczki, piegi, wągry, i i 
Кна wrodawki, kuz. Karpie tarlaki 
rzajki, wypadanie wło- do sprzedania 

. Mickiewicza 46*Adr. poczta Lebie- 
— dziew pow. Mołode- 

cząńskiego m. Mali- 
nowszczyzną. Bol. 
Šwietorzeckiego  Za- 
mówienia są  przyj- 
mowane do 24 wrzes- 
nia r. b. Szczegóły na 
miejscu. 7 

2 buhaje 
—_qj rasy nizinnej: zapisa- 

ma tod 25 6 że ne do Związku ka- 
—.0dowlanego w Barano- 

a WJ GO 
i letni-- zł. i Li 

Do wynajęcia poł roczny— 1000 zł, 
duży, słoneczny po- Maj. Moryń, poczta 
kój. Garbarska 3, m.Iwje k/Lidy, woj. No- 
12. Oglądać od 4 do wogródzkie. Aleksan- 
6-ej po poł. —0 аег Brochocki: —2 

£ DDKALĖ & 

2 pokoje 
ze wszelkiemi wygo- 
dami do wynajęcia. 
Podgórna 5 m. 6. 

    

ciężarem swoim człowieka. Niepuścił 
by się sam w taką drogę bez koniecz- 
nej potrzeby, teraz kiedy mocom pie 
kielnym dany wolny na świat dostęp, 
bo czem jest wojna, jeśli nie zupełnem 
ich rozpętaniem? Ha, blask jakiś. Śród 
równiny wzdłuż toru kolejowego pło- 
ną stosów dziesiątki, zarzą się one jak 
żużle potężne śród nocy popiołów, 
światło płomieni ciemności nierozwid- 
nia. To uchodźcy obozują w oczekiwa- 
niu pociągów — szarańcza ogałacają- 
ca z plonu pola i łąki. Pewno... nie Z 
dobrej woli ruszyli w dal niewiado- 
mą, jeno owczym pędem. wiedzeni lub 
pod razami nahajki. Co się dziać mu- 
si w ciemnej duszy takiego bezdomne- 
go włóczęgi? Gniew w niej tli, niena- 
wiść do ustroju, w którym klęski podo- 
bne możliwe. O, niepragnąłby spotkać 
się z podobną czeredą, o zbójeckich 
instynktach, sam jeden w pustkowiu. A 
tu przy boku Ginwiłła niczego się nie 
obawia, opancerzony jest przed lę- 
kiem. Jest w tym człowieku jakaś moc 
tajemnicza, która strach musi budzić 
u wroga a ufność zupełną w przyjacie 
lu. To magnetyczna siła, jak mówi Ta- 
dzio Wissygen. Powóz znowu ogar- 

nęły nocy popioły, bodajże mknęli 
przez las, teraz wieś mijają pogrążoną 
w sen głęboki, gdzieś czujny pies u 
wrót zaszczekał, ledwo w paru chatach 
ogień z okien błysnął. 

Potem... jazda trwała pewno ze 
trzy godziny, nagle uczuł Rahoza lek- 
kie targnięcie za ramie. Obudził się 
ku własnemu zdziwieniu, zdawało mu 
się, że niespał. 

/ — Panie, jesteśmy w domu, — 0- 
dezwał się głos ks. Aleksandra. 

Powóz stał przed gankiem wspar- 
tym na wyniosłych białych filarach, z 
okien domu padło światło obfite. 

Ciepło i jasno było w obszernych 
pokojach pałacu. Rahoza rozglądał się 
po nich z zadowoleniem. Sprzęty były 
z epoki pierwszego cesarstwa, obrazy 
na scianach ładne, prawdopodobnie 
bardzo wartościowe, ale tego, nie- 
będąc znawcą, określić dobrze nie- 
umiał. 

Wprędce po przyjeździe spożyli 

  
Lnana Wróżka Cbiromantka 

wyzdrowiałą wznowiła przyjęcia. 
Przepowiada przyszłość, sprawy są- 
dowe, o miłości i t. d. przyjmuje od 
10-ej do 8-mej wieczór. Adres: Na- 
przeciw Krzyża, ul. Młynowa Nr 21 
m. 6, w bramie na prawo schody. 
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SZKOŁA 
a 2 66 

„Dzieeko Polskie“ 
pod kier STEFANJI SWIDA 

przeniesioną została do większego 
lokalu przy ul. Mickiewicza 11—11, 
W związku z tem są wakanse do 
wszystkich klas. Zapisy dzieci od lat 
4-ch do 1i-tu od godz. 1 do 2-ej pp. 
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fi. Wilenkin | $-ka 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mebli: 
jadalnie, sypialnie, 
salony, _ gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 

LOMBARD 
Biskupia 12, tel. 14-10, 
wydaje pożyczki bez 
ograniczenia pod za- 
staw różnych towa- 

    

: dywanów, pianin, sa- | sw OE mochodów, maszyn 
dębowe i t. p. Do- | LLP =] 
godne warunki il, {1° 

na raty. Poszukujemy ši 
mj na  najpewniejsze 

a iać go- 
i tówki w każdej Do sprzedania M weta 

dom na Zwierzyńcu ‹ Wil. Biuro Komi- 
przy ul. Jasnej Nr* 15, sowo - Handlowe, 

  

    

o wolnym 6-cio po-| Mickiewicza 21, 
kojowym lokalu tel. 1-52. =3 || 

: Krawcowa + 
Do sprzedania przyjmuje roboty kra- 

‚ 2 wieckie: 
wylęgarnia. Przyjmę i R 
uczni z utrzymaniem. Eu e 1 
Mickiewicza 46—6, 9 

Majątek ziemski 

  

  

  

  

nym przy stacji| 
kolejowej sprzeda- 
my niedrogo z in: $ 
wentarzem lub bez. 
Wil. Biuro Komi- | 
sowo - Handlowe, 

Pod Wilnem 
folwark 12 ha z 
nowemi zabudowa- 

"nimi sprzedamy 
zą 2500 dol. 

  

  

    

Wil. Biuro Komi- ,| M.ckiewicza 21, 
sowo - Handlowe, | | tel. 152. = 
W AZJA zB PE 
tel 15; = 2 

Różne sumy 
od ‚ posiadamy do ulo- | 

pianina ae: kowania bardzo | 
nych fabryk korzystnie na hi: 

sprzedaję na dogod- 
nych warunkach. W. 
Pohulanka 15 m. 23. -g 

poteki miejskie. 
Dom K.-H. „Za- 
chęta* Mickiewicza 
1, tel. 9:05. —g     

    

panowie lekką dobrze  przyrządzoną 
wieczerzę. Taką lubił Rahoza będąc 
smakoszem — nie żarłokiem. Zresztą 
mógł w spokoju spożywać dary Boże, | 
bo wojskowi pochłonięci rozmową © 
sprawach pułku, nie więcej nań zwra- 
cali uwagi, jak tego grzeczność ka= 
nieczna wymagała. Po niewygodnej po 
dróży mogli wszyscy odczuwać pewne, 
znużenie, pod tym pozorem gospodar,_ 
około północy skłonił uprzejmie go-;_ 
ścia do udania się na spoczynek. ` 

— Kto to? — spyta! Tobolenskiį 
Ginwiłła, gdy wrócił po odprowadze- 
niw Rahozy do jego pokoju. 

— Foka — odparł Ginwiłł wesoło. 
— Foka? A to doskonale, będzie 

partyj ka i żer. 
Kluby wszelakie, czy to wiecujące- 

na suchych łachach Wisły pod niebem 
gwiazdzistem, czy też w lepszych 
częściach miasta, w wytwornych loka 
lach zamkniętych posiadają swoje zwy 
czaje, statuty i narzecza. „Foką'* na- 
zywano w pierwszorzędnym klubie sto 
licy zwykłego śmiertelnika, który za 
zaszczyt gry w Świetnem towarzyst- | 
wie, gotów był narazić się na ryzyko | 
znacznej przegranej. Skąd powstała у 
ta nazwa? Trudno powiedzieć. Nie” 

  
’ 

  

    

    

dzwiedź biały jest księciem fauny pod | 
biegunowej. On czuje się w wodzie jak. 
w swoim żywiole a z wdźiękiem kro- 
czy po lustrzanych parkietach niezmie 
rzonych pól ludowych. Foka wobec nie 
go — siąbra. W wodzie zwinna jak 
ryba, na lśniącej posadzce  porusz4* 
się niezgrabnie. Bywa uszczęśliwion. 
gdy ją możne niedźwiadka dopuszc: 
do swego wytwornego grona, choć wie 
że zaszczyt podobny całością skóry. 
własnej przypłacić może. jaa 

— Foka, — powtórzył Tobolenskij 
śmiejąc się z lekka cynicznie — a czy 

tvysoko ją cenić należy? 
— Kilka tysięcy wytrzyma i zał 

płaci. 
— Tylko kilka tysięcy? — zawo- 

łał rotmistrz żałośnie. 
— I to nie piechotą chodzi. 

  

    

  

   
   

  

  

  

  
Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witold Woydyłło. Drukarnia „Wydawnictwo Wilenskie“, Kwaszelna 23. 
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rów: brylantów, złota - 
Srebr. , futer, mebli, - 

    
z młynem wod-| | 
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